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A FIELDMANN márka 11 éves fennállása óta meg-
bízható segítséget nyújt, ha a ház vagy a kert gon-
dozásáról van szó. Kiemelkedő a termék kínálat a 
kertgondozás, illetve a kerti szerszámok területén. 
A FIELDMANN márka és termékei népszerűsége 
mellett folyamatos emelkedést mutat a hűséges 
ügyfelek és az új vásárlók között is. A FIELDMANN 
a termék választékának bővítésekor folyamato-
san szem előtt tartja ügyfeleik felmerülő igényeit, 
a különböző piaci trendeket és igyekszik kielégíteni 
vásárlói elvárásait az esetlegesen felmerülő problé-
mák esetében is.

A FIELDMANN márka termék választékában el-
sősorban olyan jellegű kerti felszerelések, gépek 
találhatóak, melynek segítségével tökéletes kar-
bantarthatók a fák, bokrok és pázsitok. Terméke-
ink széles körben alkalmazhatóak a különböző ház 
és kert körüli munkálatokban, karbantartásokban 
felújításokban. Ügyfeleink már évek óta választ-
hatnak a különböző fa-, fém- vagy polyrattan kerti 
bútorok széles választékából vagy különböző prak-
tikus autós kiegészítőinkből is.

Minden termékünk kiváló minőségű, megbízható, 
biztonságos és könnyen és egyszerűen kezelhető. 
A FIELDMANN elhozza a legújabb trendeket, miköz-
ben fenntartja a maximális kényelmet a kertben, 
otthon vagy a műhelyben végzett munka során. 
Mivel számunkra fontos a megbízhatóság, így a 
termékeink kiváló minőségű alkatrészekből épülnek 
fel, szerszámaink kiemelkednek a precíz munkavég-
zésben. Modern design, kényelmes használat pre-
cíz munkavégzés elérhető áron. Ez a FIELDMANN 
minőség.

Az idei FIELDMANN katalógusunkban bemutatjuk 
a legújabb Fast Power 20 V sorozatunkat.  A kom-
patibilis akkumulátor akár 13 különböző eszköztípust 
képes működtetni. A 20V széria szerszámválasztéka 
minden olyan eszközt tartalmaz, melyre a ház körül, 
a garázsban, a műhelyben vagy a kertben szükség 
lehet. Napjainkban a vezeték nélküli technológia 
fejlődésének köszönhetően, ezek a hordozható 
eszközök akár a benzines gépek teljesítményével és 
dinamikájával rendelkeznek.

Bátran megbízhat a FIELDMANN márkában. Hi-
szünk abban, hogy új termékeink elnyerik az Ön 
tetszését is.

MINŐSÉG, DESIGN
ÉS EGYEDISÉG.
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20 V VEZETÉK NÉLKÜLI

TECHNOLÓGIA

• Üresjárati fordulatszám: 
0 – 7500 rpm

• Vágótárcsa átmérő: 
115 mm

• Oldalsó, ergonomikus 
fogantyúval 

• Akkumulátor és töltő 
nélkül

20 V Sarokcsiszoló  
FDUB 70605-0

• Üresjárati fordulatszám: 
0 – 3700 rpm

• Vágótárcsa átmérő: 
165 mm

• Ergonomikus fogantyú

• AC lézer

• Akkumulátor és töltő 
nélkül

20 V Körfűrész
FDUK 70305-0

• Üresjárati fordulatszám: 
0 – 2800 / perc

• Max. kapacitás: 
fa: 80 mm puha 
fém: 10 mm, acél: 5 mm

• Akkumulátor és töltő 
nélkül

20 V Dekopírfűrész
FDUP 70405-0

1 13
akkumulátor

ülönböző 
készülékhez

Az FDUV 70115-A változat 2000 
mAh-s akkumulátort, gyorstöltőt és 
praktikus műanyag tokot tartalmaz.

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

7www.fieldmann.hu

• Üresjárati 
fordulatszám: 0 – 360 
rpm, 0 – 1, 300 rpm

• Fúrófej átmérő: 
max.10 mm

• Max. nyomaték: 35 Nm

• Akkumulátor és töltő 
nélkül

20 V Akkumulátoros 
fúró FDUV 70105-0

• Üresjárati fordulatszám: 
0 – 3000 rpm

• Vágó hosszúság: 
26 mm

• Max. kapacitás: 
fa: 100 mm puha fém: 
20 mm, acél: 10 mm

• Akkumulátor és töltő 
nélkül

20 V Orrfűrész
FDUO 70505-0

Műhely/Kert20 V Vezeték nélküli technológia

A 2000 mAh és 4000 mAh 
típusú készülékek egyaránt 

megtalálhatók
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20 V Vezeték nélküli technológiaMűhely/Kert

Egyszerű 
akkumulátor 

csere
Nyomja meg a 
kioldó gombot 
és húzza ki az 
akkut. Ennél 

könnyebb nem is 
lehetne.

Az 
ergonómia 
fontossága

Az új FAST 
POWER sorozat 

az ergonómiára 
helyezi 

a hangsúlyt. 
Tökéletesen illik 

a kézbe.

LED kapacitás 
jelző

A sorozat összes 
akkumulátora 
modern LED 

kapacitás jelzővel 
lett felszerelve.

A legújabb 
Li-Ion 

technológia
Minden gépünk 

rendelkezik 
elektronikus 

vezérlőegységgel 
az akkumulátor 
kapacitásának 

hatékony 
kihasználása 
érdekében.

ÚJ

• AC 230 V/50 Hz, DC 20 max 
2.4 A

• LED töltés jelző / túlmelegedés 
elleni védelem

• Töltési idő: 60 perc (2 Ah), 
120 perc (4 Ah)

• Kompatibilis a FAST POWER 20 V 
széria minden készülékével

Gyorstöltő 20 V
FDUZ 79100

• AC 230 V/50 Hz, DC 20 max 
2.4 A

• LED töltés jelző / túlmelegedés 
elleni védelem

• Töltési idő: 60 perc (2 × 2 Ah), 
120 perc (2 × 4 Ah)

• Kompatibilis a FAST POWER 20 V 
széria minden készülékével

Gyorstöltő 2× 20 V
FDUZ 79110

• Szabadalmaztatott 
technológia a hosszabb 
élettartam érdekében

• Akkumulátorba épített LED 
töltöttségjelző 

• Maximális kapacitás 2000 mAh
• Kompatibilis a FAST POWER 20 V 

széria minden készülékével

• Szabadalmaztatott 
technológia a hosszabb 
élettartam érdekében

• Akkumulátorba épített LED 
töltöttségjelző 

• Maximális kapacitás 4000 mAh
• Kompatibilis a FAST POWER 20 V 

széria minden készülékével

20 V Li-Ion Akkumulátor
FDUZ 79020

20 V Li-Ion Akkumulátor
FDUZ 79040

Csak a szükséges energia
A 20 V sorozatú akkumulátor 
két akkumulátor kapacitással 

rendelkezik. Ön dönti el, mennyi 
energiát akar felhasználni.

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

Csendes, környezetbarát, 
gazdaságos. Se benzin, se 
kábel, se zaj, se füst. A legújabb 
FIELDMANN vezeték nélküli 
sorozat tartós, könnyen kezelhető 
és kiváló teljesítményt nyújt.

Az új technológia lényege, 
minden esetben a Lithium-Ion 
akkumulátorokban rejlik – 2 Ah/4 Ah. 
Ezentúl nincs szükség minden 
készüléknek saját akkumulátor 
vásárolni. A FIELDMANN FAST POWER 
20 V sorozat lényege az, hogy 
egyetlen akkumulátorral a sorozat 
minden készüléke működtethető. 
Az akku csere rendkívül egyszerű, 
szinte csak egyetlen kattintással 
megoldható.

Napjainkban a vezeték nélküli 
technológia fejlődésének 
köszönhetően, ezek a hordozható 
eszközök akár a benzines gépek 
teljesítményével és dinamikájával 
rendelkeznek.
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Műhely/Kert Műhely/Kert20 V Vezeték nélküli technológia20 V Vezeték nélküli technológia

• Üresjárati fordulatszám: 
0 – 1300 rpm

• Vezető lemez hossza: 510 mm

• Vágási átmérő: 16 mm

• Elektronikus fék

• Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Sövénynyíró
FZN 70205-0

• Vezetőlemez hossza: 420 mm

• Vágási átmérő: 16 mm

• Állítható vágófej

• Teleszkópos fogantyú ± 70 cm

• Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Akkumulátoros 
sövényvágó FZN 70405-0

1 13
akkumulátor

ülönböző 
készülékhez

A 2000 mAh és 4000 mAh 
típusú készülékek egyaránt 

megtalálhatók

A 2000 mAh és 4000 mAh 
típusú készülékek egyaránt 

megtalálhatók

• Vágási szélesség: 330 mm

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 35 l

• Állítható vágási magasság: 
5 pozíció

• Vágási magasság:: 25 – 65 mm

• Javasolt terület: 350 m2

• 2 × 2 Ah akkumulátorral 
és gyorstöltővel

2× 20 V Akkumulátoros 
fűnyíró FZR 70335-A

• Vágószélesség: 380 mm

• Húrátmérő: 2,0 mm

• Húrfej 330 mm

• Vállpánt

• Puha markolatú kormány

• Akkumulátor és töltő nélkül

2× 20 V Akkumulátoros 
fűkasza FZS 70705-0

• Üresjárati fordulatszám: 
7500 rpm

• Vágószélesség: 300 mm

• Húrátmérő: 1,6 mm

• Teleszkópos fogantyú

• Állítható vágófej dőlésszög

• Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Szegélynyíró
FZS 70105-0

• Vezetőlemez hossza: 200 mm

• Láncsebesség: 5 m/s

• OREGON vezetőlemez és lánc

• Teleszkópos fogantyú ± 70 cm

• Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Akkumulátoros 
ágvágó FZP 70505-0

• Üresjárati fordulatszám: 
0 – 17000 rpm

• Levegőfújási sebesség: 38 m/s

• Szívóteljesítmény: 350 CFM

• Akkumulátor és töltő nélkül

20 V Lombfúvó
FZF 70605-0

KEFE NÉLKÜLI
MOTOR

KEFE NÉLKÜLI
MOTOR

• Vágási szélesség: 370 mm

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 40 l

• Állítható vágási magasság: 
6 pozíció

• Vágási magasság:: 25 – 75 mm

• Javasolt terület: 500 m2

• • Akkumulátor és töltő nélkül

2× 20 V Akkumulátoros 
fűnyíró FZR 70375–0
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Gyepgondozás Gyepgondozás

Elektromos fűnyíró
FZR 2028-E

Elektromos fűnyíró
FZR 2035-E

Elektromos fűnyíró
FZR 2046-E

• Motor teljesítmény: 1300 W

• Vágási szélesség: 33 cm

• Vágási magasság: 20 – 60 mm

• Állítható vágási magasság: 3 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter

• Összecsukható fogantyú

• Súly: 8,2 kg

• Súlypontban elhelyezett fogantyú 
a könnyebb szállítás érdekében

• Javasolt terület: 600 m2

Ajánlott kiegészítő:
FZR 9028-E tartalék vágókés

• Motor teljesítmény: 1600 W

• Vágási szélesség: 38 cm

• Vágási magasság: 20 – 70 mm

• Állítható vágási magasság: 5 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter

• Összecsukható fogantyú

• Súly: 14,2 kg

• Javasolt terület: 800 m2

Ajánlott kiegészítő:
FZR 9024-E tartalék vágókés

• Motor teljesítmény: 2000 W

• Vágási szélesség: 43 cm

• Vágási magasság: 20 – 70 mm

• Állítható vágási magasság: 6 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 50 liter

• Összecsukható, állítható fogantyú

• Súly: 15,4 kg

• Javasolt terület: 1000 m2

Ajánlott kiegészítő:
FZR 9027-E tartalék vágókés

Elektromos fűnyíró
FZR 2021-E

Elektromos fűnyíró
FZR 2025-E

• Motor teljesítmény: 1000 W

• Vágási szélesség: 32 cm

• Vágási magasság: 20 – 56 mm

• Állítható vágási magasság: 3 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter

• Beépített telítettség jelző

• Összecsukható fogantyú

• Súly: 7,2 kg

• Súlypontban elhelyezett fogantyú a 
könnyebb szállítás érdekében

• Javasolt terület: 250 m2

Ajánlott kiegészítő:
FZR 9030-E tartalék vágókés

• Motor teljesítmény: 1200 W

• Vágási szélesség: 32 cm

• Vágási magasság: 20 – 56 mm

• Állítható vágási magasság: 3 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter

• Beépített telítettség jelző

• Összecsukható fogantyú

• Súly: 7,5 kg

• Súlypontban elhelyezett fogantyú a 
könnyebb szállítás érdekében

• Javasolt terület: 450 m2

Ajánlott kiegészítő:
FZR 9021-E tartalék vágókés

• Motor teljesítmény: 1300 W

• Vágási szélesség: 32 cm

• Vágási magasság: 20 – 56 mm

• Állítható vágási magasság: 3 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter

• Beépített telítettség jelző

• Összecsukható fogantyú

• Súly: 7,5 kg

• Súlypontban elhelyezett fogantyú a 
könnyebb szállítás érdekében

• Javasolt terület: 450 m2

Ajánlott kiegészítő:
FZR 9021-E tartalék vágókés

Elektromos fűnyíró
FZR 2015-E

Fűgyűjtő 
kosarak 

telítettség 
jelzéssel

Egyes modellek 
esetében a 
műanyag 

fűgyűjtő olyan 
telítettség 

jelzővel van 
felszerelve, amely 
jelzi a felhasználó 

részére, ha a 
kosár megtelt. 

Központi 
vágási 

magasság 
beállítás
A vágási 

magasság az 
összes kerékre 

beállítható 
egyetlen kar 
segítségével.

Teljesen üres 
fűgyűjtő 
A fűgyűjtő 

beépített nyílása 
pontosan 
illeszkedik 
a kivezető 

csatornához. 
Amikor a fűgyűjtő 

kosár kiürült, 
a nyesedék a 

nyílásban marad 
és nem a fűnyíró 

alá kerül.

Állítható 
fogantyú 

magasság
A fogantyú 
magassága 

mindenki 
számára 
könnyen 

beállítható.

Kompakt méretük, könnyű 
kezelhetőségük és teljesítményük 
miatt a FIELDMANN elektromos 
fűnyírók népszerűvé váltak 
a kertészek és a kis kertek 
tulajdonosai között. Csak indítsa 
el és már vághat is vele. A 
FIELDMANN elektromos fűnyirók 
kiváló minőségű munkát 
végeznek, ideértve a gyepéleket 
is, ahol a speciálisan kialakított 
ház lehetővé teszi a falak és 
a kerítések mentén történő 
használatot is.

A csendes működés azt jelenti, hogy 
nem zavarja a szomszédokat. A motor 
nem éget el üzemanyagot, tehát a 
környezetbarát működésű. A fűnyírót szinte 
bárhol lehet tárolni, gyakorlatilag nincs 
szükség karbantartásra vagy szervizre. 
A használatához előzetesen szükséges 
azonban egy könnyen hozzáférhető 
elektromos aljzat, és munka közben 
ügyeljen arra, hogy ne vágja el a kábelt.

A műanyag alvázzal rendelkező, 
kerékhajtás nélküli kisméretű elektromos 
fűnyírók, alkalmasak kis és nagy 
földterületek gondozására, ahol ágakat, 
fákat vagy akár cserjéket kell vágni, 
a fűnyíró több kezelést igényel. Ennek 
előnye a kevesebb elkötelezettség, ami 
megkönnyíti az alaposabb munkát.

A nagyobb elektromos modellek 
nagyobb teljesítményűek és kisebb 
súlyúak, mint a benzines társaik. Ezeket 
elsősorban közepes méretű, kevésbé 
robusztus területekre ajánljuk. A kisebb 
modellekhez képest szélesebb vágási 
szélességgel, erősebb motorral és 
nagyobb fűgyűjtő kosárral rendelkeznek. 
Ez jelentősen gyorsabbá teszi a nagy 
területeken történő munkát. A fogantyút 
teljes szélességén körülvevő kapcsoló, 
a hosszú munkák során növeli 
a kényelmet, lehetővé téve a gép 
kényelmesebb indítását és mindkét 
kézzel történő irányítását.

Modell Motor 
teljesítménye

Vágási 
szélesség

Alváz 
anyaga

Állítható vágási 
magasság

Vágási 
magasság

Fűgyűjtő 
kapacitás

Összecsukható 
fogantyú

A fogantyú magasságának 
beállítása Súly Javasolt 

terület

FZR 2015-E 1,000 W 32 cm műanyag 3 pozíció 20 – 56 cm 30 l IGEN IGEN 7.2 kg 250 m2

FZR 2021-E 1,200 W 32 cm műanyag 3 pozíció 20 – 56 mm 30 l IGEN NEM 7.5 kg 450 m²

FZR 2025-E 1,300 W 32 cm műanyag 3 pozíció 20 – 56 mm 30 l IGEN IGEN 7.5 kg 600 m²

FZR 2028-E 1,300 W 33 cm műanyag 3 pozíció 20 – 60 mm 30 l IGEN IGEN 8.2 kg 600 m²

FZR 2035-E 1,600 W 38 cm műanyag 5 pozíció 20 – 70 mm 45 l IGEN NEM 14.2 kg 800 m²

FZR 2046-E 2,000 W 43 cm műanyag 6 pozíció 20 – 70 mm 50 l IGEN IGEN 15.4 kg 1,000 m²

Elektromos fűnyírókElektromos fűnyírók

ÚJ

FŰNYÍRÓK
ELEKTROMOS
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Hengerkéses 
fűnyíró FZR 1010

Hengerkéses 
fűnyíró FZR 1050

Akkumulátoros fűnyíró 
 FZR 2110-Li

Kézi-, benzines- és akkus fűnyírókKézi-, benzines- és akkus fűnyírók

A FAST POWER 20 V 
sorozat részeként 

további típus közül 
választhat

BENZINES FŰNYÍRÓK

HENGERKÉSES
FŰNYÍRÓK

Önjáró funkció

SELF

Gyepgondozás Gyepgondozás

Állítható 
fogantyúk

A legtöbb fűnyíró 
modell állítható 

magasságú 
fogantyúval 
rendelkezik, 

amely a fűnyíró 
működtetését 

kényelmesebbé 
teszi az egész 

család számára.

Briggs és Stratton 
Engines

Az amerikai 
Briggs & Stratton 

cég motorjai 
megtalálhatóak 
egyes Fieldmann 

fűnyíró modellekben. 
Ezek közé tartoznak 

az E-sorozat 
legmodernebb 
modelljei és az 

elosztószeleppel 
valamint az 
automatikus 

fojtószeleppel 
ellátott motorok.

4 sebességes 
meghajtás

Az egyes 
modellek esetén 
lehetőség van 

a sebesség 
megválasztására. 

Válasszon 
a 4 sebesség 

közül. A sebesség 
beállítása nincs 

hatással a penge 
sebességére.

Elektromos 
indítás

Kényelmes 
indítás egy 

elektromos indító 
segítségével. 

Csak fordítsa el 
a kulcsot és már 

indulhat is. 

A MOL olajokat 
javasoljuk 

a Fieldmann 
fűnyírókhoz. 

A hengerkéses fűnyírók valójában nem vágják le a füvet, hanem 
trimmelik, ami enyhébb módja a gyep fenntartásának.

A fűnyíró mechanizmusa egy öt csavart kést tartalmazó orsó formájú henger, melyben 
a kések meghatározott távolságban és szögben lettek beépítve. Amint a henger elkezd 
forogni, a két penge közé kerülő fű – amelyek egymással szemben mozognak – az ollóhoz 
hasonló módon végzik a munkájuk. A fűnyírás végén ne felejtse kellően megtisztítani 
a pengéket. Ne hagyja megszáradni benne a fűszálakat.

• Ideális kis kertek 
gondozására

• Környezet 
tudatos sem 
áramra sem 
benzinre nincs 
szüksége

• Működtetése 
minimális zajjal jár

• Vágási szélesség: 
40 cm 

• Ideális kis kertek 
gondozására

• Hibrid kialakítású, 
használható 
elektromos áram 
segítségével 
valamint kézi 
erővel

• Teljesítmény: 
400 W 

• Vágási szélesség: 
38 cm

• Vágó pengék 
száma: 5

• Li-ion akkumulátor 
40 V, 2000 mAh

• Vágási szélesség: 
32 cm

• Vágási magasság: 
3 pozícióban 
állítható

• Vágási magasság: 
20/38/56 mm

• Motor: OHV 79 cm3

• Motor teljesítmény: 1.3 kW

• Vágási szélesség: 40 cm 

• Vágási magasság: 25/40/55 mm

• Állítható vágási magasság: 3 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 40 liter

• Összecsukható fogantyú

• Súly: 19,0 kg

• Javasolt terület: 650 m2

• Motor: OHV RATO RV 125-S

• Motor teljesítmény: 1.8 kW

• Vágási szélesség: 40 cm 

• Vágási magasság: 25/45/65 mm

• Állítható vágási magasság: 3 pozíció

• Alváz anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár anyaga: textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 40 liter

• Összecsukható fogantyú

• Súly: 19,0 kg

• Javasolt terület: 750 m2

• Motor: OHV 79 cm3 

• Motor teljesítmény: 1.3 kW

• Vágási szélesség: 40 cm 

• Vágási magasság: 25-75 mm

• Állítható vágási magasság: 7 pozíció

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter

• Összecsukható fogantyú

• Gömb csapágyas kerekek

• Súly: 25,5 kg

• Javasolt terület: 800 m2

Benzines fűnyíró
FZR 4003-79BH

Benzines fűnyíró
FZR 4005-127BH

Benzines fűnyíró
FZR 4008-79 B

ÚJ

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 30 liter

• Beépített telítettség jelző

• Állítható fogantyú magasság, gyors 
csatlakozóval

• Az akkumulátor és töltő a csomagban 
• Javasolt terület: 350 m2

• Vágási magasság: 14-47 mm között állítható

• Fűgyűjtő kosár anyaga: textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 23 liter

• Összecsukható fogantyú

• Javasolt terület: 150 m2

• Vágási magasság: 13-38 mm között 
4 pozícióban állítható

• Fűgyűjtő kosár anyaga: textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter

• Összecsukható fogantyú

Benzinmotoros fűnyíró 
esetén, nincs szüksége 
más energiaforrásokra 
és szinte semmi sem korlátozza 
Önt, hogy fűnyíráskor 
a kert legtávolabbi sarkába is 
könnyen eljusson. 
A benzines fűnyírók nagyobb 
akár egyenetlen terepek 
karbantartására vagy sűrű 
és hosszú fű vágására kiváló 
választás. Bár a tápkábel 
hiánya nem akadályozza 
meg a munkában, de 
a karbantartásuk nagyobb 
figyelmet igényel. 

A kisebb benzines gépek ideálisak 
nagyobb kertekben és az 
egyenetlen terep se jelent akadályt. 
A nem önjáró, műanyag alvázzal 
rendelkező fűnyírók könnyebbek és 
megfizethetőbbek. Az acélvázas 
kialakítás biztosítja a FIELDMANN 
fűnyírók ellenállását. Az önjáró funkció 
azt jelenti, hogy nem kell erősen 
nyomni a fűnyírót; magát hajtja, így 
a súlynak nincs jelentősége. A fű 
vágása egyenetlen és lejtős terepen 
is egyszerű. A magasabb modellek 
esetében a fűnyíró sebessége 
folyamatosan szabályozható.

Ha aggódik az indítás miatt, akkor 
válasszon elektromos indítóval 
felszerelt fűnyírót, ahol az indítás 
ugyanolyan egyszerű, mint egy 
autónál. A négy az egyben vágási 
rendszernél igazán értékelni fogja 
a vágott fű kezelésének módját. A fű 
összegyűjtésén vagy a talajtakaráson 
kívül, lehetővé teszi a nyesedék 
a fűnyíró mögött hátrahagyását 
vagy oldalra történő dobását. 
A FIELDMANN benzines fűnyírók 
ergonomikus fogantyúi megbízhatóan 
csillapítják a rezgéseket. A gépek 
nagyobb kerekekkel rendelkeznek, 
és könnyen legyőzhetők az 
egyenetlen terepek; emellett 
a kerekek golyóscsapágyakra 
vannak felszerelve, amelyek 
meghosszabbítják az élettartamot 
és javítják a kerekek fordulását.

FŰNYÍRÓK
ÉS HENGERKÉSES 

BENZINES
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Önjáró funkció

SELF

Önjáró funkció

SELF

Önjáró funkció

SELF

Önjáró funkció

SELF

Önjáró funkció

SELF

Önjáró funkció

SELF

Gyepgondozás Gyepgondozás

Elektronikus 
indító gomb

• Motor: OHV RATO SV 145-S

• Motor teljesítmény: 2.5 kW

• Vágási szélesség: 46 cm

• Vágási magasság: 30 – 80 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 60 liter

• Önjáró funkció

• Gömb csapágyas kerekek

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 33,0 kg

• Javasolt terület: 1000 m2

4 in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

• Motor: négyütemű OHV 139 cm3

• Motor teljesítmény: 2.2 kW

• Vágási szélesség: 46 cm

• Vágási magasság: 25-75 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél 

• Fűgyűjtő kosár anyaga: textil

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 55 liter

• Önjáró funkció

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 32,0 kg

• Javasolt terület: 1000 m2 

Mulcsozási lehetőség

• Motor: Rato OHV, 127 cm3

• Motor teljesítmény: 1.9 kW

• Vágási szélesség: 42 cm

• Vágási magasság: 25-75 mm

• Állítható vágási magasság: 6 pozíció

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 45 liter

• Önjáró funkció

• Gömb csapágyas kerekek

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 21,7 kg

• Javasolt terület: 900 m2

3 in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

• Motor: négyütemű OHV RATO SV 144 cm3

• Motor teljesítmény: 2.5 kW

• Vágási szélesség: 46 cm

• Vágási magasság: 25-70 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél 

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter

• Beépített telítettség jelző

• Önjáró funkció

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Ital vagy szerszám tartó 

• Súly: 29,0 kg

• Javasolt terület: 1000 m2 

Mulcsozási lehetőség

• Motor: négyütemű OHV RATO SV 145-S

• Motor teljesítmény: 2.2 kW

• Vágási szélesség:  46 cm

• Vágási magasság: 25-70 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél 

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag / textil 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter

• Beépített telítettség jelző

• Önjáró funkció

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Ital vagy szerszám tartó 

• Súly: 28,0 kg

• Javasolt terület: 1000 m2 

Mulcsozási lehetőség

• Motor: négyütemű OHV DUCAR 150 cm3

• Motor teljesítmény: 2.7 kW

• Li-Ion akkumulátoros elektromos indítással

• Vágási szélesség: 46 cm

• Vágási magasság: 25-75 mm

• Állítható vágási magasság: 7 pozíció

• Alváz anyaga: acél 

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 55 liter

• Önjáró funkció

• Gömb csapágyas kerekek

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 32,5 kg

• Javasolt terület: 1200 m2 

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

Benzines fűnyíró
FZR 4210-B

Benzines fűnyíró
FZR 4614-144 B

Benzines fűnyíró
FZR 4608-B

Benzines fűnyíró
FZR 4616-144 B

Benzines fűnyíró
FZR 4611-144 B

Benzines fűnyíró
FZR 4615-LiBES

ÚJ

Benzines fűnyírók Benzines fűnyírók
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Önjáró funkció

SELF

Önjáró funkció

SELF

Önjáró funkció

SELF

Gyepgondozás Gyepgondozás

Modell Motor Motor 
teljesítmény

4in1 
rendszer

Vágási 
szélesség

Alváz 
anyaga

Állítható vágási 
magasság

Vágási magasság 
beállítási szintek

Fűgyűjtő 
kapacitás

Összecsukható 
fogantyú

Fogantyú 
magasságának 

beállítása
Súly Javasolt 

terület

FZR 4003-79BH OHV 79 cm³ 1.3 kW NEM 40 cm MŰANYAG IGEN 3 pozíció 40 l IGEN NEM 17.5 kg 650 m²

FZR 4005-127BH OHV 127 cm3 1.8 kw NEM 40 cm MŰANYAG IGEN 3 pozíció 40 l IGEN NEM 19.0 kg 750 m2

FZR 4008-79 B OHV 79 cm³ 1.3 kW NEM 40 cm ACÉL IGEN 7 pozíció 45 l IGEN NEM 23.0 kg 800 m²

FZR 4210-B OHV 127 cm3 1.9 kW NEM 42 cm ACÉL IGEN 6 pozíció 45 l IGEN NEM 21.7 kg 900 m2

FZR 4608-B OHV 139 cm³ 2.2 kW NEM 46 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 55 l IGEN NEM 32.0 kg 1,000 m²

FZR 4611-144 B OHV 144 cm³ 2.5 kW NEM 46 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 65 l IGEN NEM 28.0 kg 1,000 m²

FZR 4614-144 B OHV 144 cm³ 2.5 kW IGEN 46 cm ACÉL IGEN 5 pozíció 55 l IGEN IGEN 32.0 kg 1,000 m²

FZR 4616-144 B OHV 144 cm³ 2.5 kW IGEN 46 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 60 l IGEN IGEN 29.0 kg 1,000 m²

FZR 4615-LiBES OHV 150 cm³ 2.7 kW IGEN 46 cm ACÉL IGEN 7 pozíció 55 l IGEN IGEN 32.5 kg 1,200 m²

FZR 4618-144 BV OHV 144 cm³ 2.5 kW IGEN 46 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 65 l IGEN IGEN 31.7 kg 1,200 m²

FZR 4625-BV B & S 140 cm³ 1.94 kW IGEN 46 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 65 l IGEN IGEN 27.0 kg 1,400 m²

FZR 5114-170 B OHV 170 cm³ 2.8 kW IGEN 51 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 62 l IGEN IGEN 36.5 kg 1,800 m²

FZR 5115-170 B OHV 170 cm³ 2.8 kW IGEN 51 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 65 l IGEN IGEN 36.5 kg 1,800 m²

FZR 5124-BV B & S 161 cm³ 2.68 kW IGEN 51 cm ACÉL IGEN 8 pozíció 62 l IGEN IGEN 38.0 kg 1,800 m²

FZR 5611-B OHV 196 cm³ 3.5 kW IGEN 56 cm ACÉL IGEN 6 pozíció 75 l IGEN IGEN 33.9 kg 2,000 m²

• Motor: négyütemű OHV RATO SV 144 cm3

• Motor teljesítmény: 2.5 kW

• 4 variálható sebesség fokozat

• Vágási szélesség: 46 cm

• Vágási magasság: 25-70 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter

• Beépített telítettség jelző

• Önjáró funkció

• Ital vagy szerszám tartó 

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 31,7 kg

• Javasolt terület: 1200 m2 

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

• Motor: négyütemű OHV RATO SV 170 cm3

• Motor teljesítmény: 2.8 kW

• Vágási szélesség: 51 cm 

• Vágási magasság: 25-77 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter

• Önjáró funkció

• Ital vagy szerszám tartó 

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 37,5 kg

• Javasolt terület: 1800 m2 

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

• Motor: Briggs & Stratton 500 E OHV 140 cm3

• Motor teljesítmény: 1.94 kW

• 4 variálható sebesség fokozat

• Vágási szélesség: 46 cm

• Vágási magasság: 25-70 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 65 liter

• Beépített telítettség jelző

• Önjáró funkció

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 27 kg

• Javasolt terület: 1400 m2 

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

• Motor: Briggs & Stratton 750 DOV 161 cm3

• Motor teljesítmény: 2.68 kW

• Vágási szélesség: 51 cm

• Vágási magasság: 25-80 mm

• Állítható vágási magasság: 8 pozíció

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 62 liter

• Beépített telítettség jelző

• Önjáró funkció

• Ital vagy szerszám tartó 

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 38,0 kg

• Javasolt terület: 1800 m2 

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

• Motor: négyütemű OHV RATO SV 170-S 

• Motor teljesítmény: 2.8 kW

• Változtatható sebesség – 4 

• Vágási szélesség: 51 cm

• Vágási magasság: 25-80 mm

• Állítható vágási magasság: központilag

• Alváz anyaga: acél

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 62 liter

• Beépített telítettség jelző

• Önjáró funkció

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Ital vagy szerszám tartó

• Súly: 36,5 kg

• Javasolt terület: 1800 m2

4 in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

• Motor: négyütemű OHV 200 cm3

• Motor teljesítmény: 3.5 kW

• Vágási szélesség: 56 cm

• Vágási magasság: 25-75 mm

• Állítható vágási magasság: 6 pozíció

• Alváz anyaga: acél 

• Fűgyűjtő kosár anyaga: műanyag 

• Fűgyűjtő kosár kapacitás: 75 liter

• Önjáró funkció

• Gömb csapágyas kerekek

• Ital vagy szerszám tartó 

• Összecsukható, ergonomikus fogantyú

• Súly: 33,9 kg

• Javasolt terület: 2000 m2 

4in1 rendszerű fűnyírási lehetőség

Benzines fűnyíró 
FZR 4618-144 BV

Benzines fűnyíró 
FZR 5115-170 B

Benzines fűnyíró 
FZR 4625-BV

Benzines fűnyíró 
FZR 5124-BV

Benzines fűnyíró 
FZR 5114-170 B/BV

Benzines fűnyíró 
FZR 5611-B

Változtatható

menetsebesség

SELF

Változtatható

menetsebesség

SELF

Változtatható

menetsebesség

SELF

Benzines fűnyírókBenzines fűnyírók

ÚJ
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800 m2

1,200 m2

1,000 m2

Gyepgondozás Gyepgondozás

Elektromos 
gyepszellőztető

FZV 4010-E

A levágott fűnyesedék 
eltávolítása regenerálja 
a gyepet és segít a különböző 
gyepmegbetegedések és 
gombák elleni védekezésben. 
A rendszeres karbantartással 
a tápanyagok, a víz, 
a levegő és fény jobban 
tudják hatásukat kifejteni. 
A FIELDMANN gyepszellőztetők 
alapfelszereltségüket tekintve 
késes és rugós hengerrel is el 
vannak látva.

A nyesedék eltávolítását 
a levegőztető henger biztosítja, míg 
a második késeshenger átvágja 
a vízszintes fűszálakat, ez elősegíti 
a gyökérzet növekedését és új 
hajtások kialakulását. A gyep nő és 
regenerálódik. A hengerek cseréje 
a FIELDMANN készülékekben gyors és 
egyszerű.

Javasoljuk, hogy évente kétszer, 
tavasszal és ősszel, valamint a sérült 
területeken a füvet levegőztesse. 
A tényleges idő az éghajlati viszonyoktól 
függ. Hiba lenne a vízben álló vagy 
fagyott felületek megtisztítása. 
A munkamélység legfeljebb 3 mm 
mélységig lehetséges, mélyebb 
vágás esetén károsodhat a növények 
gyökérzete. A cél a föld fölött levő 
gyep metszése. A FIELDMANN 
gyepszellőztetők a működési mélysége 
a kések vagy rugók kopásának 
függvényében állítható be, általában 
egy karral.

Rugós henger
A rugók 

hatékonyan 
eltávolítják 

a nyesedéket, 
amely a fűnyírási 

maradványokból és 
a talajtakarásból 

képződött. 
A füves réteg 

eltávolításával a 
levegő behatolhat 

a gyepbe, és 
megakadályozza a 
gyomok és a moha 

terjedését.

Késes henger
A megfelelő 

mélység 
kiválasztásával 

a pengék 
óvatosan 
megtörik 

a felületet és 
ezzel támogatják 

a gyökérzet 
növekedését.

A munka 
mélységének 

beállítása
A pengék, 

rugók kopásnak 
vannak kitéve 
és helyzetük 
állítható úgy, 
hogy mindig 

biztosítsák 
az optimális 

mélységét, azaz 
2-3 mm.

Nagy 
teljesítményű 

benzinmotoros 
gyepszellőztetők
A gyepszellőztető 

már benzinmotoros 
változatban is 
megtalálható.

GYEPSZELLŐZTETŐK

• Teljesítmény: 1500 W

• Munkaszélesség: 32 cm

• Gyűjtőkosár kapacitás: 40 liter

• Pengék száma: 20

• Rugók száma: 16

• Közepes méretű területekre 
tervezve

• Két cserélhető tartozék henger

• 4 magasság szint a rugó / 
penge kopása alapján

• Súly: 8,5 kg

• Javasolt terület: 800 m2 

• Motor: OHV 208 cm3

• Motor teljesítmény: 4.3 kW

• Munkaszélesség: 40 cm

• Gyűjtőkosár kapacitás: 45 liter

• Gyűjtőkosár anyaga: textil

• Pengék száma: 18

• Munkamélység központi 
állítása: 8 pozíció

• Munkamélység tartomány: 
-15 - +5 mm

• Golyóscsapágy kerekek 

• Súly: 34,0 kg

• Javasolt terület: 2000 m2 

• Teljesítmény: 1800 W

• Munkaszélesség: 40 cm

• Gyűjtőkosár kapacitás: 55 liter

• Pengék száma: 20

• Rugók száma: 24

• Állítható fogantyú magasság

• Nagyobb területekhez 
tervezve

• Két cserélhető tartozék henger

• Magasság állítás a rugó / 
penge kopása alapján

• Súly: 12,8 kg

• Javasolt terület: 1200 m2 

• Teljesítmény: 1600 W

• Munkaszélesség: 38 cm

• Gyűjtőkosár kapacitás: 48 liter

• Pengék száma: 20

• Rugók száma: 24

• Állítható fogantyú magasság

• Robosztus műanyaga váz

• Két cserélhető tartozék henger

• Magasság állítás a rugó / 
penge kopása alapján

• Súly: 11,5 kg

• Javasolt terület: 1000 m2 

Elektromos 
gyepszellőztető

FZV 2004-E

Elektromos 
gyepszellőztető

FZV 6050-B

Elektromos 
gyepszellőztető

FZV 4003-E

Model Teljesítmény Vágási szélesség Gyűjtőkosár 
mérete

Pengék 
száma Rugók száma A fogantyú magasságának 

beállítása Súly Javasolt terület

FZV 2004-E 1,500 W 32 cm 40 l 20 16 NEM 8.5 kg 800 m²

FZV 4003-E 1,600 W 38 cm 48 l 20 24 IGEN 11.5 kg 1,000 m²

FZV 4010-E 1,800 W 40 cm 55 l 20 24 IGEN 12.8 kg 1,200 m²

FZV 6050-B 208 cm3 / 4.3 kW 40 cm 45 l 18 – NEM 34 kg 2000 m2

GyepszellőztetőkGyepszellőztetők
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A FAST POWER 20 V 
sorozat részeként 

további típus közül 
választhat

Gyepgondozás Gyepgondozás

A járdaszélek közelében, 
meredek lejtőn vagy 
nehezen hozzáférhető helyen 
bokor alatti fű vágásához, 
szegélyvágó használatát 
javasoljuk. Ha túlságosan 
kevés a hely a fűnyíró 
használatához, lehetőség 
van a szegélynyíró 
használatára. A számos 
előnye miatt válasszon 
FIELDMANN teleszkópos 
fogantyúval ellátott 
szegélyvágót.

A felső fogantyú helyzete állítható, és 
bizonyos modellek esetén a vágófej 
szöge is módosítható. A FIELDMANN 
trimmelők könnyűek és csendesek, 
ideálisak kisebb területekre. 
A vezeték nélküli modellek 
a szegélyvágók összes előnye 
mellett, a munka szabadságát 
biztosítják anélkül, hogy aggódni 
kellene a hosszabbító kábel hossza 
és az elektromos foglalat 
elérhetősége miatt. Nagyobb 
területeken történő munkavégzéshez 
a kerekekkel felszerelt modellek 
ajánlottak a nagyobb kényelem 
biztosítása érdekében.

Az elhanyagolt kert rendbe tétele 
energiát és megfelelő technológiát 
igényel, többek között egy megfelelő 
fűkaszát. Ideális választás a merev, 
benőtt fű és gyomok vágásához. 
A munkavégzés során értékelni 
fogja a félautomata trimmer-fejet, 
amely biztosítja, a damil megfelelő 
hosszúságát és könnyedén lehet 
beállítani. A FIELDMANN egyes 
modelljei acélkéssel rendelkeznek. 
A FIELDMANN bozótvágók nagy 
teljesítményt nyújtanak és nem 
elhanyagolható, hogy igen könnyűek 
is. A kerékpár kormányszerkezetére 
emlékeztető kettős első fogantyúval 
ellátott bozótvágókat mindkét 
kezével tudja tartani, ami 
lehetővé teszi a hatékonyabb 
és kényelmesebb munkát, még 
nagyobb felületeken is.

Damilos fej
A damilt 
a lehető 

legnagyobb 
hosszig lehet 
behelyezni 
úgy, hogy 

egyszerűen 
megérinti a 

vágófejet egy 
felületen.

Állítható 
vágófej 

A vágófej fej 
szöge állítható, 
ami segít ellérni 

a nehezen 
elérhető 

területeket.

Terelő 
a nem kívánt 

növényzet 
kezeléséhez 

A terelő 
meghatározza 

a damil 
akciósugarát, és 

megakadályozza, 
hogy a 

virágágyakban 
a dísznövényeket 
véletlenül levágja.

Osztott 
tengely

A szegélynyíró 
tengelyét 

egy egyszerű 
mechanizmus 

meglazításával 
tudja elválasztani. 

A szétszerelt 
gépet sokkal 

könnyebb 
szállítani 

és tárolni.

Szegélynyírók és fűkaszák Szegélynyírók és fűkaszák 

• Teljesítmény: 250 W

• Vágási széllesség: 22 cm

• Damil átmérő: 1,0 mm

• Félautomata damilfej

• Súly: 1,3 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9018 damil orsó

• FZS 9022 tekercs fedél

• FZS 9008 / 9017 / 9019 damil

• Li-Ion akkumulátor 18 V / 1 500 mAh

• Működési idő kb. 35 perc, 

• Félautomata húrfej, húr 1,4 mm

• Vágási szélesség 250 mm

• Teleszkópos fogantyú, állítható vágófej 

• Távtartó ív

• Akkumulátor és töltő mellékelve
• Súly: 1,9 kg

• Teljesítmény: 350 W

• Vágási széllesség: 25 cm

• Damil átmérő: 1,4 mm

• Állítható fogantyú

• Súly: 1,7 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9018 damil orsó

• FZS 9022 tekercs fedél

• FZS 9008 / 9017 / 9019 damil

Elektromos szegélynyíró
FZS 2105-E

Akkumulátoros szegélynyíró
FZS 1025-A

Elektromos szegélynyíró
FZS 2306-E

ÚJ

SZEGÉLYNYÍRÓK
ÉS FŰKASZÁK 



TWIST & GO
húrfejet 
tartalmaz.

TWIST & GO
húrfejet 
tartalmaz.

TWIST & GO
húrfejet 
tartalmaz.

TWIST & GO
húrfejet 
tartalmaz.
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Gyepgondozás Gyepgondozás

A FAST POWER 20 V 
sorozat részeként 

további típus közül 
választhat

Modell Motor típus Teljesítmény Vágási 
széllesség

Damil 
átmérő

Állítható 
vágófej

Teleszkópos 
nyél

Kerék 
támogatás Védőpajzs Súly

FZS 1025-A akkumulátoros 18 V / 1,500 mAh 25 cm 1.4 mm IGEN IGEN NEM IGEN 1.9 kg

FZS 2105-E elektromos 250 W 22 cm 1.0 mm NEM NEM NEM NEM 1.3 kg

FZS 2306-E elektromos 350 W 25 cm 1.4 mm NEM IGEN NEM NEM 1.7 kg

FZS 2002-E elektromos 500 W 30 cm 1.4 mm IGEN IGEN IGEN IGEN 2.4 kg

FZS 2505-E elektromos 550 W 30 cm 1.4 mm IGEN IGEN NEM IGEN 2.3 kg

FZS 2050-E elektromos 1,400 W 42 cm 1.6 mm NEM NEM NEM NEM 6.0 kg

Modell Motor típus Motor 
kapacitás Teljesítmény Vágási 

széllesség
Damilfej 

kialakítás
Damil 

átmérő Acélkés Dupla 
fogantyú Súly

FZS 3003-B kétütemű 25.4 cm3 0.70 kW 42 cm TWIST & GO 2.4 mm IGEN IGEN 6.6 kg

FZS 3020-B kétütemű 32.5 cm3 1.15 kW 42 cm TWIST & GO 2.4 mm IGEN IGEN 6.6 kg

FZS 4004-B kétütemű 43 cm³ 1.40 kW 42 cm TWIST & GO 2.4 mm IGEN IGEN 7.2 kg

FZS 5003-B kétütemű 52.0 cm3 1.60 kW 42 cm TWIST & GO 2.4 mm IGEN IGEN 7.0 kg

• Motor: kétütemű, 25,4 cm3

• Motor teljesítmény: 0.7 kW

• Vágási széllesség: 42 cm

• Damil átmérő: 2,4 mm

• Acél vágókés

• Félautomata damil mozgás 

• Dupla fogantyú, ergonomikus 
markolatokkal

• Súly: 6,6 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9016 Alap damil orsó

• FZS 9013 Félautomata damil 
orsó

• FZS 9014 Twist&Go damil orsó

• FZS 9004 Acél vágókés

• FZS 9021 Damil 

• FZS 9052 Heveder

• Motor: kétütemű, 43 cm3

• Motor teljesítmény: 1.4 kW

• Vágási széllesség: 42 cm

• Damil átmérő: 2,4 mm

• Acél vágókés

• Nagy kapacitású 
üzemanyag-tartály

• Félautomata damil mozgás 

• Dupla fogantyú, ergonomikus 
markolatokkal

• Súly: 7,2 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9016 Alap damil orsó

• FZS 9013 Félautomata damil 
orsó

• FZS 9014 Twist&Go damil orsó

• FZS 9004 Acél vágókés

• FZS 9021 Damil 

• FZS 9052 Heveder

• Motor: kétütemű, 32,5 cm3

• Motor teljesítmény: 1.15 kW

• Vágási széllesség: 42 cm

• Damil átmérő: 2,4 mm

• Acél vágókés

• Félautomata damil mozgás 

• Dupla fogantyú, ergonomikus 
markolatokkal

• Súly: 6,6 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9016 Alap damil orsó

• FZS 9013 Félautomata damil 
orsó

• FZS 9014 Twist&Go damil orsó

• FZS 9004 Acél vágókés

• FZS 9021 Damil 

• FZS 9052 Heveder

•  Motor: kétütemű, 52 cm3

• Motor teljesítmény: 1.6 kW

• Vágási széllesség: 42 cm

• Damil átmérő: 2,4 mm

• Acél vágókés

• Nagy kapacitású

• üzemanyag-tartály

• Félautomata damil mozgás 

• Dupla fogantyú, ergonomikus 
markolatokkal

• Súly: 7,0 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9016 Alap damil orsó

• FZS 9013 Félautomata damil 
orsó

• FZS 9014 Twist&Go damil orsó

• FZS 9004 Acél vágókés

• FZS 9021 Damil 

• FZS 9052 Heveder

Benzines fűkasza
FZS 3003-B

Benzines fűkasza
FZS 4004-B

Benzines fűkasza
FZS 3020-B

Benzines fűkasza
FZS 5003-B

• Teljesítmény: 1400 W

• Vágási széllesség: 42 cm

• Damil átmérő: 1,6 mm

• Félautomata damilfej 

• Osztott tengelyes kialakítás

• Mellékelt vállheveder

• Súly: 6,0 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9015 damil orsó

• FZS 9004 tekercs fedél

• FZS 9020 damil

• Teljesítmény: 550 W

• Vágási széllesség: 30 cm

• Damil átmérő: 1,4 mm

• Állítható vágófej szög

• Teleszkópos kialakítás: 
105-125 cm

• Védőpajzs 

• Súly: 2,3 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9025 damil orsó

• FZS 9026 tekercs fedél

• FZS 9008 / 9017 / 9019 damil

• Teljesítmény: 550 W

• Vágási széllesség: 30 cm

• Damil átmérő: 1,4 mm

• Állítható vágófej szög

• Teleszkópos kialakítás: 
92-114 cm

• Kerekekkel felszerelt 

• Védőpajzs 

• Súly: 2,4 kg

Javasolt kiegészítők:
• FZS 9012 damil orsó

• FZS 9011 tekercs fedél

• FZS 9008 / 9017 / 9019 damil

Elektromos fűkasza
FZS 2050-E

Elektromos fűkasza
FZS 2505-E

Elektromos fűkasza
FZS 2002-E

Szegélynyírók és fűkaszák Szegélynyírók és fűkaszák 
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Gyors láncszorító 
egység

Gyors láncszorító 
egység

Fa és bokor gondozás Fa és bokor gondozás

A lánc 
feszítésének 

beállítása 
A kiválasztott 
FIELDMANN 
elektromos 
fűrészek fel 

vannak szerelve 
egy rendszerrel 

a láncfűrész és a 
rúd szerszámok 

használata nélkül 
való kezelésére.

Biztonsági fék
Minden 

FIELDMANN 
láncfűrész 

szabványos 
biztonsági 

elemekkel van 
felszerelve, 

például 
csúszásgátló 
markolattal, 

biztonsági fékkel 
vagy tengely-
kapcsolóval.

C.D.I. indítási 
rendszer 

Ez a rendszer 
sokkal könnyebbé 

teszi a hideg 
láncfűrész 
indítását. A 

rendszer előnyét 
különösen a téli 

hónapokban fogja 
értékelni.

Kiegészítők
A benzines és 
az elektromos 
láncfűrészek 

egyaránt 
különböző 
hosszúságú 
különböző 

vezetőszárakkal 
kombinálhatók. 

Ugyanez 
vonatkozik 

a láncokra is.

A MOL Dinamikus olajokat ajánljuk 
a láncfűrészláncok kenésére és az 
üzemanyag keverék előkészítésére.

LÁNCFŰRÉSZEK Modell Motor Teljesítmény Vezetőlemez 
hossza

Biztonsági 
fék

Biztonsági 
tengelykapcsoló

Automatikus 
lánckenés

Lánckenés 
ellenőrzése Súly

FZP 4216-B 45 cm³/1.6 kW – 40 cm IGEN NEM IGEN IGEN 5.5 kg

FZP 5016-B 50.4 cm³/1.7 kW – 40 cm IGEN NEM IGEN IGEN 5.75 kg

FZP 5816-B 58 cm³/2.4 kW – 40 cm IGEN NEM IGEN IGEN 6.0 kg

FZP 2000-E – 1,800 W 35 cm IGEN IGEN IGEN NEM 5.0 kg

FZP 2005-E – 2,000 W 40 cm IGEN NEM IGEN NEM 5.5 kg

FZP 2020-E – 2,400 W 40 cm IGEN IGEN IGEN NEM 5.5 kg

LáncfűrészekLáncfűrészek

Benzines láncfűrész
FZP 4216-B

Benzines láncfűrész
FZP 5216-B

Benzines láncfűrész
FZP 5816-B

• Motor: kétütemű, 45 cm3

• Motor teljesítmény: 1.6 kW

• A vezetőlemez hossza: 405 mm

• Vágóhossz: 345 mm

• A lánc osztása: 0,375 inch

• A vezetővájat szélessége: 1,5 mm

• Vezető láncszemek száma: 57

• C.D.I. indító rendszer

• Biztonsági lánc

Ajánlott gyári kiegészítők:
• FZP 9005-B FIELDMANN vezetőlemez

• FZP 9001-B FIELDMANN lánc

• FZP 9022-B Oregon vezetőlemez

• FZP 9003-B Oregon lánc

• Motor: kétütemű, 52 cm3

• Motor teljesítmény: 1.9 kW / 8500 rpm

• A vezetőlemez hossza: 405 mm

• Vágóhossz: 345 mm

• A lánc osztása: 0,375 inch

• A vezetővájat szélessége: 1,5 mm

• Vezető láncszemek száma: 57

• C.D.I. indító rendszer

• Biztonsági lánc

Ajánlott gyári kiegészítők:
• FZP 9020-B FIELDMANN vezetőlemez

• FZP 9008-B FIELDMANN lánc

• FZP 9007-B Oregon vezetőlemez

• FZP 9010-B Oregon lánc

• Motor: kétütemű, 58 cm3

• Motor teljesítmény: 2.4 kW 

• A vezetőlemez hossza: 400 mm

• C.D.I. indító rendszer

• Biztonsági lánc

• Súly: 6,0 kg

Ajánlott gyári kiegészítők:
• FZP 9020-B FIELDMANN vezetőlemez

• FZP 9008-B FIELDMANN lánc

• FZP 9010-B Oregon lánc

Elektromos láncfűrész 
FZP 2020-E

Elektromos láncfűrész 
FZP 2005-E

Elektromos láncfűrész 
FZP 2101-E

•  Teljesítmény: 2400 W

• Lánc osztása: 3/8”

• Vezetővájat szélessége: 1,3 mm

• Láncszemek száma: 56 szem

• Lemez hossza: 40 cm

• Beépített olajpumpa és lánctartó

• Biztonsági láncfék

• Quick Tighten láncfeszítő rendszer

• Súly: 5,5 kg

Ajánlott gyári kiegészítők:
• FZP 9002-B FIELDMANN vezetőlemez

• FZP 9001-B FIELDMANN lánc

• FZP 9004-B Oregon vezetőlemez

• FZP 9003-B Oregon lánc

• Teljesítmény: 2000 W
• Lánc osztása: 3/8”
• Vezetővájat szélessége: 1,3 mm
• Láncszemek száma: 56 szem
• Lemez hossza: 40 cm
• Lánctartó és biztonsági láncfék
• Automata olajpumpa
• Súly: 5,5 kg

Ajánlott gyári kiegészítők:
• FZP 9002-B FIELDMANN vezetőlemez

• FZP 9023-B FIELDMANN lánc

•  Teljesítmény: 1800 W

• Lemez hossza: 35 cm

• Lánctartó és biztonsági láncfék

• Automata olajpumpa, szintjelzővel

• Súly: 5,0 kg

ÚJ

ÚJ

A láncfűrészek értékes 
eszközök a kertben, a ház 
körül vagy a műhelyben 
történő munkavégzéshez. 
Teljesítményüket mindazok 
értékelni fogják, akik kisebb 
fák alaposabb metszését vagy 
kivágását tervezik a kertben 
vagy egy erdőben, vagy 
tűzifát kell készíteni a télre. 
A FIELDMANN elektromos 
láncfűrészek könnyűek, 
csendes működésűek és 
nem bocsátanak ki káros 
anyagokat.

Ezeket a láncfűrészeket a kerti 
metszéshez és a fa fűtésre való 
előkészítéséhez használják, feltéve, 
hogy van a közelben elektromos aljzat. 
Amennyiben elektromos láncfűrészt 
választ, akkor kevesebb időt kell 
a szerszám karbantartására szánni.

Szerezzen be egy nagyobb 
teljesítményű, benzines modellt, ha 
gyakrabban végez fával történő 
munkavégzést, vagy nagyobb fa 
kivágását tervezi a kertben, 
az erdőben, ahol nem áll 
rendelkezésére elektromos aljzat. 
A benzines láncfűrészek összetettebb 
karbantartást igényelnek, továbbá 
fontos az üzemanyag megfelelő 
keverése és az indítási eljárás helyes 
elvégzése.

Magától értetődik, hogy a FIELDMANN 
láncfűrészek beépített biztonsági 
funkciókkal rendelkeznek, mint 
például a láncfék ami a lánc 
azonnali leállítását eredményezi, 
a csúszásgátló markolat vagy 
rögzített fogtartó, amely valójában 
egy stabilizátor. Ha nehézségekbe 
ütközik, például egy csomót, vagy 
a fogak beragadnak a fába, akkor 
nem engedik a fűrészt ugrálni. Ez 
jelentősen növeli a munkabiztonságot. 
Az elektromos láncfűrészek egy 
biztonsági tengelykapcsolóval is fel 
vannak szerelve, amely azonnal leállítja 
a működést, amikor a kapcsolót 
elengedik.
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A FAST POWER 20 V 
sorozat részeként 

további típus közül 
választhat

Fa és bokor gondozás Fa és bokor gondozás

Ha a kertjét sövénnyel szeretné 
díszíteni, akkor a lehető 
legnagyobb gondossággal kell 
kezelnie, különös tekintettel 
a pontos és rendszeres vágásra, 
metszésre. A sövényvágók 
segítségével könnyebben 
készíthet minőségi sövényt 
és még időt is spórolhat. 
A rendszeres karbantartás 
mellett megakadályozható 
a növény túlnövekedése és a 
túlzott helyfoglalás is. A metszett 
sövény természetes védelmet 
nyújt a kíváncsiskodók ellen, 
és kiegészíti a kert általános 
megjelenését. A sövényt 
akár saját igényeihez és 
képzeletéhez alakítja.

Az elektromos, illetve benzines 
sövényvágókkal végzett munka 
gyorsabb, egyszerűbb, kényelmesebb 
és pontosabb, mint a kézi szerszámoké. 
A sövény kiválasztásakor el kell 
dönteni, hogy milyen típusút szeretne 
a kertjében, széles és magas sövényt 
vagy csak pár önálló cserjét. Válassza 
az elektromos sövénynyírót, ha 
a munkavégzés helyén biztonságosan 
tud elektromos áramot vételezni. 
Azokon a helyeken, ahol nincs 
lehetősége áramforrás biztosítására, 
ott a benzines sövényvágók ajánlottak. 
A hosszú vezetőlemez segítségével, 
az alacsonyabb kertészek könnyen 
elérhetik a nagy sövényeket. 
A sövénynyíró rövidebb szárával 
történő metszés megkönnyíti a kis 
sövények és cserjék vágását.

Az elfordítható pengékkel rendelkező 
sövénynyírókkal a hagyományos 
pozícióhoz képest akár majdnem 
teljesen derékszögű penge-pozícióval 
is használhatjuk; a fogórész kényelmes 
használata így minden esetben 
biztosított. Ez a funkció nagyszerűen 
használható karbantartás során, 
illetve a különösen nehezen elérhető 
helyeken, a vízszintes és függőleges 
sövényfalak kialakításakor. 
A teleszkópos modellek a sövények 
tetejéhez kínálnak kiváló elérhetőséget 
– ráadásul nagyobb biztonságot is 
nyújtanak. A korábban csak létrával 
teljesíthető munkafolyamatok így 
kiválthatók, kényelmesen, a talajon 
állva elvégezhetők.

Biztonság
A kettős 

biztonsági 
kapcsoló 
rendszere 

megakadályozza 
a gép spontán 

elindulását. 
A sövénynyíró 

csak akkor indul 
el, ha mindkét 

kapcsolót 
aktiválta.

Vágási szög 
állíthatósága

A kiválasztott 
modellek esetén 

beállíthatják 
a vezetőszárat 
vízszintesen és 
függőlegesen 
egyaránt. Ez 
a rendszer 
különösen 

akkor hasznos, 
ha a nehezen 
hozzáférhető 

helyen szeretne 
karbantartást 

végezni.

Tápkábel 
védelme

A hátsó fogantyú 
nyílásait 

használhatja 
a tápkábel 
rögzítésére. 

A kábel 
rögzítésével 
elkerülhető 

az áramellátás 
megszakítása.

Többféle 
felhasználási 

lehetőség
A sövénynyírók 

mindenféle bokor 
és sövényféle 
gondozására 

alkalmas. 
A vágófej 

kialakításának 
köszönhetően 
akár 16 mm 

átmérőjű ágak 
átvágása is 
lehetséges.

Model Motor típus Teljesítmény Teljesítmény Vezetőlemez 
hossza

Maximális 
vágási átmérő

Biztonsági 
kapcsolórendszer Súly

FZN 2000-E elektromos 520 W – 40 cm 16 mm IGEN 2.25 kg

FZN 2305-E elektromos 550 W – 50 cm 16 mm IGEN 2.5 kg

FZN 2505-E elektromos 600 W – 55 cm 20 mm IGEN 2.6 kg

FZP 4006-B benzines – 26 cm³ / 0.75 kW 51 cm 24 mm IGEN 5.4 kg

• Teljesítmény: 520 W

• Vágási hosszúság: 400 mm

• Vágási átmérő: maximum 
16 mm 

• Belépő szintű modell

• •Kétkezes biztonsági kapcsoló

• Biztonsági fék és védő pajzs

• Védő burkolat a késeknek 

• Súly: 2,25 kg

• Teljesítmény: 600 W

• Vágási hosszúság: 550 mm

• Vágási átmérő: maximum 
20 mm 

• Állítható vágási szög

• 4 horizontális fogópozíció

• Kétkezes biztonsági kapcsoló

• Biztonsági fék és védő pajzs

• Védő burkolat a késeknek 

• Súly: 2,6 kg

• Teljesítmény: 550 W

• Vágási hosszúság: 500 mm

• Vágási átmérő: maximum 
16 mm 

• Kétkezes biztonsági kapcsoló

• Biztonsági fék és védő pajzs

• Védő burkolat a késeknek 

• Súly: 2,5 kg

• Motor kétütemű, 26,0 cm3

• Motor teljesítménye 0,75 kW 

• Vágási hosszúság: 510 mm

• Vágási átmérő: maximum 
24 mm 

• Állítható fogantyú függőleges 
vágáshoz

• Biztonsági kapcsolórendszer, 
elülső védőpajzs

• Védő burkolat a késeknek 

• Súly: 5,4 kg

Elektromos sövénynyíró 
FZN 2000-E

Elektromos sövénynyíró  
FZN 2505-E

Elektromos sövénynyíró  
FZN 2305-E

Benzines sövénynyíró
FZP 4006-B

SövényvágókSövényvágók

SÖVÉNYVÁGÓK
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Fa és bokor gondozás Fa és bokor gondozás

Mindig kéznél vannak, és 
szezononként akár több 
százszor is használhatja 
őket. Ezek a kerti ollók, 
nélkülözhetetlen eszközök fák 
és cserjék gondozására. Kis 
sövények karbantartására, 
fák nyírására és a díszcserjék 
precízebb formázására 
használják. Előnyei az alacsony 
vételár, a tartósság és a hosszú 
élettartam.

A FIELDMANN egy kézzel kezelhető 
ollói a kúszónövények és friss hajtások 
tiszta, pontos vágásához megfelelőek 
- sőt, kifejezetten alkalmasak a bokrok 
megfelelő formájának kialakítására. 
A robusztus kétkezes modellek 
megfelelő szilárdságú fémszerkezettel 
rendelkeznek, és akár 50 mm átmérőjű 
erős ágakat is képesek kezelni. 
A gumírozott felületű fogantyúk 
biztosítják, hogy az olló még a 
megnövekedett erőkifejtés esetén sem 
csúszik a kézben.

Figyelembe kell venni, milyen 
növényeket szeretne az ollóval 
vágni. Amennyiben fiatal fát vagy 
virágot, akkor válassza a pontosabb 
munkavégzést biztosító dupla pengés 
modelleket. Ezek kíméletesebbek 
a növényekkel, így ideális a friss ágak 
metszésére. A keményebb 
és szárazabb fa vágásához 
megfelelőbb az egykéses vágógép 
használata. A fogaskerekekkel felszerelt 
olló, nyomást gyakorol az ágra, amely 
megkönnyíti az erősebb ágak vágását. 
A teleszkópos nyél az alsó ágak 
lehajolás nélküli, míg a magasabb ágak 
akár létra nélkül is metszést biztosít.

A sövénynyíró ollók nagyobb levelű 
bokrokból álló sövények formázásához 
szükségesek – az elektromos 
sövénynyírók ugyanis a nagyobb 
leveleket átvágják. A kézi sövénynyírók 
emellett kiválóan alkalmasak 
a sövény kerítés vonalának megfelelő 
alakítására is. A fogazott élek nagyszerű 
segítséget nyújtanak az elcsúszás ellen, 
a megfelelő szögben történő vágás 
biztosítására.

Teleszkópos 
rendszer

A teleszkópos 
rendszernek 

köszönhetően 
akár ötféle 

hosszbeállítás 
között 

választhatunk.

Alumínium 
markolat

Az alumínium-
ötvözetből 

készült markolat 
egyszerre erős 

és könnyű.

SK5 nemesacél 
ötvözet pengék

A rendkívül éles 
penge kényelmes 

használatot 
biztosít, akár 15 mm 

átmérőjű ágak 
átvágásakor is.

Számtalan 
felhasználási 

lehetőség
A metszőollóval 

mindenféle 
díszcserje 

gondozható. 
Az akár 20 mm 
átmérőjű ágak 

is könnyen 
vághatók.

Ágvágók, kézi szerszámokÁgvágók, kézi szerszámok

• Két pengés kivitel

• Maximális nedves 
ágvastagság: 20 mm

• SK5 rozsdamentes acél 
pengék

• Ideális a friss ágak metszésére

• Teljesen behúzható penge

• Penge hosszúság: 160 mm

• Ergonomikus fogantyú

• Teljes hosszúság: 360 mm

• A fűrész hossza behelyezett 
pengével: 200 mm

• Övhöz rögzítési lehetőség

• Ágak metszésére ideális

• Két pengés kivitel

• Maximális nedves 
ágvastagság: 20 mm

• 2 nyírómagasság-pozíció

• Ideális a friss ágak metszésére

• Penge hosszúság: 240 mm 
ívelt kialakítás

• Teljes hosszúság: 410 mm

• Korrózióval elleni védelemmel 

• Védőtok

• Övhöz rögzítési lehetőség

• Ágak metszésére ideális

• Súly: 380 g

Kerti olló
FZNR 1006

Kézi állítható fűrész 
FZNR 1301

Kerti olló
FZNR 1007

Kézi fűrész 
FZNR 1310

• Teleszkópos ágvágó

• Állítható hosszúság: 680–920 mm

• Vágási átmérő: 
maximum 50 mm

• Rozsdamentes penge

• Erősített acél fogantyú

• Gumírozott markolat

• Súly: 1,98 kg

• Teleszkópos egykéses 
sövényvágó

• Állítható hosszúság: 680–920 mm

• Vágási átmérő: 
maximum 50 mm

• Acél fogantyúk

• Gumírozott markolat

• Súly: 1,98 kg

• 5 darabos kézi szerszámkészlet
• Kapa, villa, gyomtalanító, kerti 

karom és lapát
• Anyaga: erős poliamidszálú 

műanyag
• Ellenáll a szélsőséges  

hőmérsékletnek
• Hosszú élettartam

Kézi ágvágó
FZNR 1022

Kézi ágvágó
FZNR 1013

Kerti szerszámkészlet
FZNR 1101

• Edzett pengék

• Műanyag pengefedél 
véd a sérülésektől

• teleszkópos nyél- 
maximális hossza 5 m

• Ideális a friss ágak 
metszésére

Teleszkópos kézi 
fűrész FZNR 1350

• 4 darabos kézi szerszámkészlet

• Villa, lapát, gereblye, 
gyomtalanító

• Anyaga: Alumínium 
és műanyag kombináció

• Ergonomikus kialakítás

• Ellenáll a szélsőséges 
hőmérsékletnek

• Hosszú élettartam

Kerti szerszámkészlet  
FZNR 1104

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÁGVÁGÓK,

KÉZI SZERSZÁMOK
KERTI
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A FAST POWER 20 V 
sorozat részeként 

további típus közül 
választhat

változat:  
FZN 4101-A

Fa és bokor gondozás Fa és bokor gondozás

A gyep széleinél, a járda 
szegélyeinél, a kavicsos 
virágágyásnál különösen nagy 
segítséget jelenthetnek a kézi 
akkumulátoros fűnyíró ollók. 
Ezekkel a kisméretű eszközökkel 
a kert minden szegletébe 
eljuthat, így garantálva a precíz 
munkavégzést. Az akkumulátoros 
kialakításnak köszönhetően 
használatát nem korlátozza 
hálózati áramforrás, illetve 
tápkábel szükségessége, 
az akkumulátorok egyszerűen 
és bármikor feltölthetők.

Az állítható dőlésszögű vágófej 
hatékony munkavégzést biztosít 
a nehezen elérhető helyeken is. 
A praktikus teleszkópos nyél segítségével 
– opcionálisan akár kerekekkel is 
felszerelhető – mindig kényelmes 
tartással dolgozhat, hajolgatás nélkül.

A teleszkópos sövénynyíró 
és a teleszkópos ágvágó fűrész is kiváló 
segítőtárs a magasabb sövények 
gondozásához, illetve a magasabb fák 
egészséges növekedéséhez szükséges 
metszéshez. A kihúzható karok által 
1,9 – 2,5 m sugarú területen dolgozhat 
a sövénynyíróval, valamint 2,2 – 2,9 m 
sugarú területen az ágvágóval, akár 
folyamatosan létra nélkül, biztosan, 
a talajon állva. A teleszkópos 
sövénynyíró és a teleszkópos ágvágó is 
rendelkezik vállpánttal, mely leveszi 
a terhet a karokról - így biztosítva 
hosszabb távon is kényelmes 
munkavégzést.

Fűszegély 
és bokrok 
formázása

Kétféle vágófej 
érhető el. Az 
egyik a pázsit 
szegélyeinek 

gondozásához, 
a másik a bokrok 

formájának 
kialakításához 

megfelelő.

Vágófej 
dőlésszög 
beállítás

A változtatható 
dőlésszög 
a nehezen 
elérhető 
területek 
hatékony 

gondozását 
segíti.

Sokoldalúság
A teleszkópos 

szárnak 
köszönhetően 
az ágvágóval 

akár 2,9 m 
magasságig, a 
sövénynyírókkal 

pedig akár 2,5 m 
magasságig 
dolgozhat.

Hatékonyság 
és kényelem

A többféle 
pozícióban 
használható 

vágóeszközök 
mindenféle 

alakítási 
feladattal 

megbirkóznak.

Fű és bokornyírókFű és bokornyírók

• Működés: Li-Ion akkumulátor 
3,6 V / 1300 mAh

• Működési idő: kb. 30 perc

• Töltési idő: kb. 4 óra

• 2 szalag - könnyen cserélhető

• Gyomszalag hossz: 100 mm

• Fűszalag hossz: 70 mm

• Biztonsági kapcsoló

• Akkumulátor töltöttség jelző

• Súly: 0,60 kg

• Ideális a pázsit széleinek 
karbantartásához 
és díszcserjék formálásához

• Működés: Li-Ion akkumulátor 
3,6 V / 1500 mAh

• Működési idő: kb. 40 perc
• Töltési idő: kb. 4 óra
• 4 pozícióban forgatható fej
• Díszcserje formázó hossz: 

110 mm
• Nyél a fűnyíráshoz: 80 mm
• Biztonsági kapcsoló
• Akkumulátor töltöttség jelző
• Súly: 0,60 kg / 1,0 kg

• Teljesítmény: 450 W
• Vezetőlemez hosszúság: 

460 mm
• Vágási átmérő: 

maximum 16 mm
• Vágófej állíthatóság: 8 pozíció
• Teleszkópos nyél hosszúság: 

190- 250 cm
• Tartozék vállheveder 

és védőtok
• Súly: 3,7 kg

Akkumulátoros fűnyíró 
FZN 4000-A

Akkumulátoros fűnyíró 
FZN 4101-A/4102-AT

Teleszkópos 
sövénynyíró
FZN 6005-E

• Teljesítmény: 600 W
• Oregon vezetőlemez és lánc
• Vezetőlemez hosszúság: 250 mm
• Vágási átmérő: 

maximum 16 mm
• Vágófej állíthatóság: 3 pozíció
• Teleszkópos nyél hosszúság: 

220-280 cm
• Tartozék vállheveder és 

védőtok
• Súly: 3,8 kg

Ajánlott gyári kiegészítők:
• FZN 9001 FIELDMANN lánc
• FZP 9002 Oregon vezetőlemez
• FZP 9003 Oregon lánc

Teleszkópos kézi fűrész
FZP 6005-E

FŰ- ÉS
BOKORNYÍRÓK

változat:  
FZN 4102-AT
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Kerti tisztítás és karbantartás Kerti tisztítás és karbantartás

A kertben keletkező hulladékot 
könnyen újra hasznosíthatja, és 
értékes anyaggá alakíthatja át 
további felhasználás céljából 
– faforgács, komposzt. Ez 
egyben megoldást is jelent 
a sövények, fák metszéseiből 
származó ágak elhelyezésének 
problémájára, hisz nincs 
szükség a gallyak égetésére, 
ezzel is hozzá tud járulni 
a levegő tisztaságához. A kerti 
aprítókkal történő feldolgozás 
egy kiváló ökológiai megoldás.

Az elektromos aprítógépek kétvagy 
három késes rendszerrel lettek 
felszerelve, és a behelyezett ágakat, 
gallyakat így tudják apróra vágni. 
A levágott fák, sövények ágaiból 
keletkező kerti hulladék, tökéletes 
komposzt anyaggá alakul át, mely 
ideális komposztáláshoz vagy 
talajtakaráshoz.

A szecskázógépen áthaladó kerti 
hulladékok alkalmasak 
a kemencékben vagy kazánokban 
történő elégetésére. A készülék 
egy lassan forgó, fogazott 
aprítóhenger segítségével dolgozza 
fel az akár vastagabb, szárazabb 
és keményebb ágakat. 
A szecskázógép túlterhelésvédelemmel 
és hátrameneti funkcióval is fel van 
szerelve.

Kétkéses 
rendszer

A tökéletesen 
apróra vágott 
kerti hulladékot 
nem feltétlenül 

kell komposztként 
felhasználni – akár 
talajtakaróként, a 
gaz növekedésé-

nek megakadályo-
zására is alkalmas.

Széles 
betöltőnyílás

A FIELDMANN 
kerti aprítók akár 

45 mm vastag 
ágakkal is 

megbirkóznak.

Acélból készült 
daráló kések
A lassan forgó 
aprítóhenger 

által felaprózott 
kerti hulladék 

darabjai nagyobb 
méretűek 
és szárítás 

után remekül 
alkalmazhatók 

fűtéshez.

Munkavégzés 
akár takarítás 

nélkül
Az aprítók 

nagyméretű 
gyűjtővel 

rendelkeznek 
a keletkezett 

hulladék 
felfogásához.

Modell Teljesítmény Aprító rendszer Maximális zúzalék 
vastagság Önzúzási funkció Kerekek Gyűjtési 

kapacitás Súly

FZD 4007-E 2,500 W Kétpengés 40 mm NEM IGEN 50 l 10.3 kg

FZD 4020-E 2,500 W Kétpengés 40 mm NEM IGEN 50 l 14.1 kg

FZD 5015-E 2,800 W Foggörgős 44 mm IGEN IGEN 60 l 19.4 kg

Kerti aprítók és szecskázókKerti aprítók és szecskázók

Elektromos kerti aprító
FZD 4007-E

Elektromos kerti aprító
FZD 4020-E

Elektromos kerti szecskázó
FZD 5015-E

• Teljesítmény: 2500 W

• Aprító rendszer: 2 pengés kivitel

• Betöltő nyílás méret: maximum 40 mm 
átmérő

• Túlterhelés elleni védelem

• Kerekek a könnyű mozgatáshoz

• Tartozék zsák az aprított törmelékhez

• Súly: 10,3 kg

• Teljesítmény: 2500 W

• Aprító rendszer: 2 pengés kivitel

• Betöltő nyílás méret: maximum 40 mm 
átmérő

• Túlterhelés elleni védelem

• Erős acélszerkezetű kerekekkel az egyszerű 
mozgatáshoz

• Biztonsági zárral ellátott 50 literes 
gyűjtődoboz

• Súly: 14,1 kg

• Teljesítmény: 2800 W

• Aprító rendszer: foggörgős kialakítás

• Betöltő nyílás méret: maximum 440 mm 
átmérő

• Túlterhelés elleni védelem

• Hátrameneti fokozat

• Erős acélszerkezetű kerekekkel az egyszerű 
mozgatáshoz

• 60 literes gyűjtődoboz

• Súly: 19,4 kg

KERTI APRÍTÓK
ÉS SZECSKÁZÓK
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Acél szecskázóAcél szecskázó

A FAST POWER 20 V 
sorozat részeként 

további típus közül 
választhat

Kerti tisztítás és karbantartás Kerti tisztítás és karbantartás

A kert takarításának magában 
kell foglalnia minden olyan 
anyag eltávolítását, amelyre már 
nincs szükségünk. Az elektromos 
lombszívók / lombfúvók 
a lehullott falevelek, a fűnyírás 
után a szétszóródott fűszálak 
összegyűjtését vagy akár télen 
a járdára frissen hullott hó 
eltakarításának hosszadalmas 
és fáradtságos munkájától 
hivatott Önt megóvni.

A FIELDMANN kerti lombszívóknak 
/ lombfúvóknak három különböző 
funkciója van: az akár 16 m3/perc 
szívóteljesítmény és 300 km/h 
levegőfúvási sebesség mellett 
az összegyűjtött hulladékot összetörik. 
Az eljárásnak köszönhetően a hulladék 
mennyisége tízedére csökken, így több 
idő áll a rendelkezésére, mivel 
a gyűjtőzsák lassabban telik meg. 
Az összegyűjtött és tömörített hulladékot 
újra fel tudja használni, hisz 
a keletkezett törmelék kiválóan alkalmas 
komposztálásra. Egyes új modellek 
acélból készült szecskázóval lettek 
felszerelve, ami jelentős mértékben 
növeli a készülék hatékonyságát, 
így nem kell tartani a keményebb, 
merevebb hulladékoktól. Az acél 
szecskázó megakadályozza a porszívó 
eltömődését vagy a nem kívánatos 
tárgyak által okozott esetleges 
károsodást.

Üzemmód-
választó kar

A kar segítségével 
egy mozdulattal 

válthat a lombszívó 
és lombfúvó 

üzemmód között. 
Az üzemmód 
váltásakor a 

lombfúvó orr része 
is cserélendő.

Üzemmódok
A lombszívó 
segítségével 

a lehullott levelek 
és más kerti 
hulladékok 
egyszerűen 

eltávolíthatók – 
vagy a lombfúvó 

üzemmóddal 
egy halomba 

gyűjthetők. 
Lombszívó módban 

a gép aprító 
képessége által a 
felszívott hulladék 
jóval kisebb helyet 

foglal.

Folyamatos 
szívóerő 
vezérlés
A finoman 

változtatható 
szívó-/ fúvóerő 

vezérlés különösen 
nagyra értékelhető 

a mulcsozott, 
illetve kavicsokkal 
leszórt területeken. 

A szívó-/fúvóerő 
könnyedén 
és pontosan 

beállítható úgy, 
hogy csak a 

lehullott leveleket 
távolítsa el.

Acéldaráló
Az összegyűjtött 
hulladékot egy 
lassan gördülő 

acél vágóhenger 
aprítja fel. A 

kapott forgácsok 
szárítás után akár 
el is égethetők.

Kerti lombfúvók és avargyűjtőkKerti lombfúvók és avargyűjtők

• Teljesítmény: 3000 W

• Teljesítmény szabályzási lehetőség

• Lágy indítási funkció

• Funkciók száma: 3 – fújás, szívás, aprítás

• Levegőfújási sebesség: 300 km/h

• Szívóteljesítmény 16,0 m3/perc

• Hulladék aprítási aránya: 15:1

• Acél szecskázó

• Gyűjtőzsák kapacitás: 45 liter

• Mozgást elősegítő kerékkel

• Tartozék vállhevederrel

• Teleszkópos gereblye

• Súly 3,7 kg

• Teljesítmény: 3000 W

• Teljesítmény szabályzási lehetőség

• Lágy indítási funkció

• Funkciók száma: 3 – fújás, szívás, aprítás

• Levegőfújási sebesség: 270 km/h

• Szívóteljesítmény 13,0 m3/perc

• Hulladék aprítási aránya: 10:1

• Acél szecskázó

• Gyűjtőzsák kapacitás: 45 liter

• Mozgást elősegítő kerékkel

• Tartozék vállhevederrel

• Súly 3,5 kg

• Teljesítmény: 2600 W

• Teljesítmény szabályzási lehetőség

• Funkciók száma: 3 – fújás, szívás, aprítás

• Levegőfújási sebesség: 250 km/h

• Szívóteljesítmény 10,3 m3/perc

• Hulladék aprítási aránya: 10:1

• Gyűjtőzsák kapacitás: 45 liter

• Mozgást elősegítő kerékkel

• Tartozék vállhevederrel

• Súly 3,5 kg

Kerti lombfúvó
FZF 4050-E

Kerti lombfúvó
FZF 4030-E

Kerti lombfúvó
FZF 4010-E

KERTI
LOMBFÚVÓK

ÉS AVARGYŰJTŐK

Modell Teljesítmény Acél 
szecskázó

Teleszkópos 
gereblye

3 in 1 
funkció

Folyamatos 
szabályzás

Levegőfújási 
sebesség Szívóerő Támasztókerekek Gyűjtőzsák 

kapacitás Súly

FZF 4010-E 2,600 W NEM NEM IGEN IGEN akár 250 km/óra. akár 10.3 m3/perc IGEN 45 l 3.5 kg

FZF 4030-E 3,000 W IGEN NEM IGEN IGEN akár 270 km/óra. akár 3,0 m³/perc IGEN 45 l 3.5 kg

FZF 4050-E 3000 W IGEN IGEN IGEN IGEN akár 300 km/óra. akár 16,0 m³/perc IGEN 45 l 3.7 kg
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Öntözés, földművelés Öntözés, földművelés

Modell Teljesítmény Maximális 
üzemsebesség

Maximális 
vízkiszorítás

Maximális 
merülési mélység

Maximális 
középhőmérséklet

Maximális szilárd 
részecske méret

Tápkábel 
hossza

Tartály 
kapacitás

FVC 2001-EC 250 W 5,000 l/h 6 m 5 m 35 °C 5 mm 10 m –

FVC 2003-EK 400 W 7,500 l/h 5 m 5 m 35 °C 35 mm 10 m –

FVC 4001-EK 750 W 12,000 l/h 8 m 8 m 35 °C 35 mm 10 m –

FVC 4002-EK 900 W 14,500 l/h 10 m 10 m 35 °C 25 mm 10 m –

FVC 3002-ED 250 W 2,000 l/h 9 m 7 m 35 °C 3 mm 10 m –

FVC 5010-EK 750 W 13,000 l/h 9 m 7 m 35 °C 16 mm 10 m –

FVC 8010-EC 600 W 2,800 l/h 35 m 7 m 35 °C – 1.2 m –

FVC 8020-EC 800 W 3,200 l/h 40 m 8 m 35 °C – 1.2 m –

FVC 8510-EC 800 W 3,200 l/h 40 m 8 m 35 °C – 1.5 m 20 l

FVC 8550-EC 1,000 W 3,500 l/h 44 m 8 m 35 °C – 1.2 m 25 l

FVC 6010-B – 20,000 l/h 30 m 7 m 35 °C – – –

• Teljesítmény: 1000 W 
• Szállítási magasság: maximum 44,0 m
• Üzemsebesség: maximum 3500 l / h
• Nyomás: maximum 3,0 bar
• Merülési mélység: maximum 8,0 m
• Tartály kapacitás: 25 liter
• Kompatibilitás az FVC 9010 tömlővel
• Tápkábel hossz: 1,2 m

Házi vízmű
FVC 8550-EC

Beépített 
úszókapcsoló 
Az úszókapcsoló 
a szivattyúházba 

szerelve található. 
Ezzel a szivattyú 

minimális 
alapterületen, 
automatikus 

üzemmódban 
mindössze 5 cm 
folyadékszintig 

történő 
kiszivattyúzásra is 

alkalmas.

Szívótömlők 
vízhez

7 m hosszúságú 
szívótömlők az 

FVC 8010, 8510, 
8020 és FVC 

8550 típusokhoz.

Nyomás-
kapcsoló
A háztartási 

vízművek kiváló 
minőségű nyomás-
kapcsolóval lettek 

felszerelve.

Könnyű 
csatlakoztatás

Az FVC 3002 
hordószivattyú 

gyors csatlakozóval 
és egy szeleppel 

lett felszerelve, így 
a kerti tömlőhöz 

való csatlakoztatás 
valóban egyszerű.

A kertjében sokkal több 
vízre lesz szüksége a nyári 
hónapokban, mint valaha. Mivel 
a csapvízzel történő locsolás 
költséges megoldás, így egyre 
több kertész keres alternatív 
vízforrásokat, például kerti 
kutakat vagy akár esővizet.

A szivattyúk és háztartási vízművek 
biztosítják a víz tömlőn keresztüli 
eljuttatását az öntöző rendszerek vagy 
vízfelhasználási területhez. A FIELDMANN 
választékában a szivattyúk teljes skáláját 
lefedő és a vízszivattyúzásra vonatkozó 
követelmények teljes sorozatát 
sorakoztatja fel - az ivóvízellátásától, 
az elárasztott helyiségeken át akár 
az iszapos víz szivattyúzásáig.

Merülő szivattyúk, vízművekMerülő szivattyúk, vízművek

• Ideális tiszta víz 
szivattyúzására

• Teljesítmény: 250 W 
• Szállítási magasság: 

maximum 6,0 m
• Üzemsebesség: 

maximum 5000 l/h
• Középhőmérséklet: 

maximum 35 °C
• Merülési mélység: 

maximum 5,0 m
• Szilárd részecske méret: 

maximum 5 mm
• Automata 

úszókapcsoló
• Kompatibilitás az 1” 

és 2” méretű tömlőkkel
• Tápkábel hossz: 10,0 m

• Ideális tiszta és 
szennyezett víz 
szivattyúzására

• Teljesítmény: 400 W  
• Szállítási magasság: 

maximum 5,0 m
• Üzemsebesség: 

maximum 7500 l/h
• Középhőmérséklet: 

maximum 35 °C
• Merülési mélység: 

maximum 5,0 m
• Szilárd részecske méret: 

maximum 35 mm
• Automata 

úszókapcsoló
• Kompatibilitás az 1” 

és 2” méretű tömlőkkel
• Tápkábel hossz: 10,0 m

• Ideális tiszta és 
szennyezett víz 
szivattyúzására

• Teljesítmény: 750 W 
• Szállítási magasság: 

maximum 8,0 m
• Üzemsebesség: 

maximum 12000 l/h
• Középhőmérséklet: 

maximum 35 °C
• Merülési mélység: 

maximum 8,0 m
• Szilárd részecske méret: 

maximum 35 mm
• Automata 

úszókapcsoló
• Kompatibilitás az 1” 

és 2” méretű tömlőkkel
• Tápkábel hossz: 10,0 m

• Ideális tiszta és 
szennyezett víz 
szivattyúzására

• Teljesítmény: 750 W 

• Szállítási magasság: 
maximum 9,0 m

• Üzemsebesség: 
maximum 13000 l/h

• Középhőmérséklet: 
maximum 35 °C

• Merülési mélység: 
maximum 7,0 m

• Szilárd részecske méret: 
maximum 16 mm

• Automata 
úszókapcsoló

• Kompatibilitás az1” 
és 2” méretű tömlőkkel 

• Tápkábel hossz: 10,0 m

Búvárszivattyú
FVC 2001-EC

Búvárszivattyú
FVC 2003-EK

Búvárszivattyú
FVC 4001-EK

Búvárszivattyú
FVC 4002- EK

Búvárszivattyú
FVC 5010-EK

• Ideális tiszta és 
szennyezett víz 
szivattyúzására

• Teljesítmény: 900 W 
• Szállítási magasság: 

maximum 10,0 m
• Üzemsebesség: 

maximum 14500 l/h
• Középhőmérséklet: 

maximum 35 °C
• Merülési mélység: 

maximum 10,0 m
• Szilárd részecske méret: 

maximum 25 mm
• Rozsdamentes acél 

borítás
• Automata 

úszókapcsoló
• Kompatibilitás az 1” 

és 2” méretű tömlőkkel
• Belső átmérő: 12,5 mm 

külső átmérő: 18 mm 
• Tápkábel hossz: 10,0 m

• Ideális tiszta és esővíz 
szivattyúzására

• Teljesítmény: 250 W 
• Szállítási magasság: 

maximum 9,0 m
• Üzemsebesség: 

maximum 2000 l/h
• Középhőmérséklet: 

maximum 35 °C
• Merülési mélység: 

maximum 7,0 m
• Szilárd részecske méret: 

maximum 3 mm
• Automata 

úszókapcsoló
• Tápkábel hossz: 10,0 m

• Ideális tiszta és esővíz szivattyúzására
• Motor: kétütemű egyhengeres 

52 cm3/1,45 kW
• Üzemanyag-keverék (olaj/

üzemanyag) aránya: 1:25
• Szállítási magasság: maximum 30,0 m
• Üzemsebesség: maximum 20000 l/h
• Középhőmérséklet: maximum 35 ° C
• Merülési mélység: maximum 7,0 m

• Ideális tiszta és esővíz szivattyúzására
• Teljesítmény: 600/800 W 
• Szállítási magasság: maximum 

35,0/40,0 m
• Üzemsebesség: maximum 2800/3200 l/h
• Középhőmérséklet: maximum 35 °C
• Merülési mélység: maximum 7,0/8,0 m
• Kompatibilitás az FVC 9010 tömlővel
• Tápkábel hossz: 1,2 m

Esővíz szivattyú
FVC 3002- ED

Benzines kerti szivattyú  
FVC 6010-B

Kerti szivattyú  
FVC 8010/8020-EC

• Teljesítmény: 800 W 
• Szállítási magasság: maximum 40,0 m
• Üzemsebesség: maximum 3200 l / h
• Nyomás: maximum 3,0 bar
• Merülési mélység: maximum 8,0 m
• Tartály kapacitás: 20 liter
• Kompatibilitás az FVC 9010 tömlővel
• Tápkábel hossz: 1,5 m

Házi vízmű
FVC 8510-EC

KERTI
VÍZKEZELŐ RENDSZEREK,

SZIVATTYÚK
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A pázsitok, a virágok, a fák és a zöldségek növekedéséhez, 
fejlődéséhez rendszeres mennyiségű csapadék szükséges, 
sajnos az eső mennyiséget nem lehet befolyásolni és 
sok esetben kell pótolni a természetes csapadék hiányát. 
Minden kertész szembesül a megfelelő kerti tömlő 
kiválasztásának kihívásával.

A FIELDMANN kínálatában megtalálható egy ötrétegű kerti 
locsolótömlő, amely képes ellenállni a belső nyomásnak és 
csavarodásnak, lehetőség van különböző öntözési kiegészítőkkel 
csatlakoztatni. A tömlőkocsik alumínium kivitele a megfelelő erősséget 
biztosítja valamint korrózióállóságot. Gyorsan és egyszerűen tekerheti fel 
illetve le a tömlőt, így a használat befejeztével nincs szükség nagy helyre 
a tárolásához. A különböző szórófejek egyenletes öntözést biztosítanak – 
az oszcilláló típus kis és nagy téglalap alakú területeken, valamint sarkok 
lefedésére kiválóan alkalmas.

Öntözési kiegészítőkÖntözési kiegészítők

Feszes 
markolat

A kerti tömlők 
kezelő részei, 

tartós erős 
anyagokból 

készülnek. Így 
biztosítva a tartós 

használatot.

Könnyű 
kezelhetőség
Kerti tömlőtartó-
inkat kerekekkel 

szereltük fel, 
hogy könny-

ebben tudjon 
mozogni a 

kertben.

Pontos 
adagolás
Az öntöző-

pisztolyok akár 
10 különböző 

típusú vízsugárral 
is rendelkezhetnek 
típustól függően.

Automatikus 
csévélés
behúzható 

rendszerrel lett 
felszerelve, ezzel 
is megkönnyítve 

az öntözési 
munkálatokat.

• Méret: 3/4”
• Hosszúság: 20 m
• Anyag: 3 rétegű erős 

PVC
• Üzemi hőmérséklet: 

-5 °C és + 65 °C között
• Üzemi nyomás: 8 bar
• Maximális nyomás: 

24 bar
• Belső átmérő 19,0 mm
• Külső átmérő 24,0 mm

• Méret: 1/2”
• Hosszúság: 30 m
• Anyag: 5 rétegű erős 

PVC
• Üzemi hőmérséklet: 

-5 °C és + 65 °C között
• Üzemi nyomás: 10 bar
• Maximális nyomás: 

30 bar
• Belső átmérő 12,5 mm
• Külső átmérő 18 mm

• Méret: 1”
• Hosszúság: 15 m
•  Anyag: 3 rétegű erős 

PVC
• Üzemi hőmérséklet: 

-5 °C és + 65 °C között
• Üzemi nyomás: 6 bar
• Maximális nyomás: 

18 bar
• Belső átmérő 25,0 mm
• Külső átmérő 30,0 mm
• Kompatibilis 

a következő Fieldmann 
készülékekkel: 
FVC 2001/2003/4001/ 
4002/5010

• Méret: 1/2”
• Hosszúság: 50 m
• Anyag: 5 rétegű erős 

PVC
• Üzemi hőmérséklet: 

-5 °C és + 65 °C között
• Üzemi nyomás: 10 bar
• Maximális nyomás: 

30 bar
• Belső átmérő 12,5 mm
• Külső átmérő 18,0 mm

• Tömlő hossza: 
20,0 m kimeneti 
+ 2,0 m bemeneti

• Tömlő átmérő: 1/2”
• Csatlakozó: 3/4”
• Üzemi nyomás: 8 bar
• Maximális nyomás: 

24 bar
• Üzemi hőmérséklet: 

-5 és + 45 °C között

• Tömlő hossza: 
20,0 m kimeneti 
+ 2,0 m bemeneti

• Tömlő átmérő: 1/2”
• Csatlakozó: 1/2” és 3/4”
• Üzemi nyomás: 8 bar
• Maximális nyomás: 

24 bar
• Üzemi hőmérséklet: 

-5 és + 45 °C között
• Falra szerelhető

Kerti öntöző tömlő
FZH 9120

Kerti öntöző tömlő
FZH 9130

Kerti öntöző tömlő
FZH 9115

Kerti öntöző tömlő
FZH 9150

Kerti tömlőtartó  
FZH 1220

Kerti tömlőtartó 
FZH 1221

• Tömlőcsévéző 1/2”, 
45 m-ig

• Alumínium fogantyú
• Korrózióálló
• Egyszerű összeszerelés
• Könnyű kialakítás
• Könnyű hordozhatóság
• Helytakarékos tárolás

• Tömlőcsévéző 1/2”, 
60 m-ig

• Alumínium fogantyú
• Korrózióálló
• Egyszerű összeszerelés
• Könnyű kialakítás
• Könnyű hordozhatóság
• Helytakarékos tárolás
• Mozgást elősegítő 

kerekek

Kerti tömlő kocsi 
FZH 1146

Kerti tömlő kocsi 
FZH 1160

• Kompatibilitás 3/4”-es 
rendszerekkel

• Állítható öntözőfej
• Önkioldás elleni 

védelem
• 3x csatlakozó – Female
• 1x Stop csatlakozó – 

Female
• Adapter 1/2” és 3/4” 

– Male

• Kompatibilitás 3/4”-es 
rendszerekkel

• Ideális tömlő átmérő: 
13 mm 

• Öntözési típus: 8 
különböző pozíció

• 3x csatlakozó – Female
• 1x Stop csatlakozó – 

Female
• Adapter 1/2” és 3/4” 

– Male

• Kompatibilitás 3/4”-es 
rendszerekkel

• Ideális tömlő átmérő: 
13 mm 

• Önkioldás elleni 
védelem

• 3x csatlakozó – Female
• 1x Stop csatlakozó – 

Female
• Adapter 1/2” és 3/4” 

– Male

Öntöző készlet 
FZH 9005

Öntöző készlet
FZH 9006

Öntöző készlet
FZH 9008

• Kompatibilitás 1/2”-es 
rendszerekkel

• Ideális tömlő átmérő: 
13 mm 

• Öntözési típus: 
10 különböző pozíció

• Egyszerű vízáramlási 
szabályzás

Öntöző pisztoly  
FZH 9004

• Kompatibilitás 1/2”-es rendszerekkel
• Ideális tömlő átmérő: 13 mm 
• Hosszúság: 450 mm
• Öntözési típus: 8 különböző pozíció
• Egyszerű vízáramlási szabályzás

Öntöző pisztoly FZH 9007

ÖNTÖZÉS TECHNIKA
ÉS KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ
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Öntözés, földművelés Öntözés, földművelés

A magasnyomású 
mosóberendezések 
segítségével az udvarok, 
teraszok tökéletesen tisztán 
tarthatók – de leszedik 
az autók kerekeire és 
karosszériájára, a kerékpárokra 
száradt szennyeződéseket, 
megújítják a kerti bútorokat, 
a ház piszkossá vált 
homlokzatát és egyszerűen 
tisztíthatja ki a medencét.

A FIELDMANN magasnyomású mosók 
biztosítják a kellő nyomást a víznek, 
a hagyományos kerti tömlőkkel 
szemben, így a kemény és letapadt 
szennyeződéseket is egyszerűen 
eltávolíthatók. A magasnyomású 
mosóberendezések további jelentős 
előnye a hagyományos mosáshoz 
képest a víztakarékosság – hiszen 
a vízsugár pontosan a megfelelő 
területre irányítható. A FIELDMANN 
magasnyomású mosói állítható, három- 
vagy négyutas fúvókákkal, illetve 
turbó funkcióval ellátott mosófejjel 
rendelkeznek. Az egyes modellek 
sampon vagy mosószeres tartóval is 
kaphatók. Természetesen a készülékek 
kerekekkel lettek felszerelve ezzel is 
hozzájárulva a könnyű mozgatáshoz.

Tömlődob
A tömlődob 

előnye a jelentős 
helytakarékosság. 
Emellett a tömlő 

tárolás során a gép 
része marad, így 

nem veszhet el és 
nem érheti sérülés.

Kerekek
A munkavégzés 
mindig a lehető 

legkényelmesebb 
legyen – ezt 

szolgálja 
a FIELDMANN 

magasnyomású 
mosóberende-

zésekhez tartozó 
kerékrendszer, 

melynek 
köszönhetően 
kezelésük még 

egyszerűbb.

Samponozás
A minőségi mosás 

samponozást is 
magában foglal. 

A FIELDMANN 
magasnyomású 
mosói beépített, 

vagy külső 
sampontartályt is 
kínálnak - ekkor 

a sampon a 
szórófejből kilépő 
vízzel együtt kerül 
a mosásra szánt 

felületre.

Gyors- 
csatlakozó

Ideális megoldás 
a különféle 

szórófejek gyors 
cseréjére. Még 
nedves kézzel 
is könnyedén 

kezelhető! Modell Teljesítmény Maximális 
nyomás

Maximális 
üzemsebesség Fúvóka Nagynyomású 

tömlő Önszívó funkció Kerekek Tápkábel 
hossz

FDW 201402-E 1,400 W 105 bars 396 l/h szabályozható 3 m NEM NEM 5 m

FDW 201602-E 1,600 W 130 bars 420 l/h szabályozható 5 m IGEN IGEN 5 m

FDW 202202-E 2,200 W 165 bars 460 l/h állítható fúvóka, turbó fúvóka 5 m IGEN IGEN 5 m

Magasnyomású mosókMagasnyomású mosók

• Feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz

• Teljesítmény: 1600 W

• Nyomás: maximum 130 bar

• Áramlás: maximum 420 l / óra.

• Tápkábel hossz: 5,0 m

• Magasnyomású tömlő, hosszúsága: 
5,0 m

• Szórópisztoly állítható fúvókával

• Beépített sampon tartály

• Mozgást elősegítő kerekek

Magasnyomású mosó
FDW 201602-E

ÚJ

• Feszültség: 230 V / 50 Hz
• Teljesítmény: 1400 W
• Nyomás: maximum 105 bar
• Áramlás: maximum 396 l / óra.
• Tápkábel hossz: 5,0 m
• Magasnyomású tömlő, hosszúsága: 

3,0 m
• Szórópisztoly állítható fúvókával

Magasnyomású mosó
FDW 201402-E

Magasnyomású mosó
FDW 202202-E

• Feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz

• Teljesítmény: 2200 W

• Nyomás: maximum 165 bar

• Áramlás: maximum 460 l / óra.

• Tápkábel hossz: 5,0 m

• Magasnyomású tömlő, hosszúsága: 
5,0 m

• Szórópisztoly állítható fúvókával

• Beépített sampon tartály

• Mozgást elősegítő kerekek

• Sampon fúvóka / turbófúvóka / 
autós kefe / padlókefe

ÚJ

MAGASNYOMÁSÚ
MOSÓK

ÚJ
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Öntözés, földművelés

2×

Öntözés, földművelés

KULTIVÁTOROK
A föld, ásóval történő művelése igen kemény 
fizikai munkát jelent. Szerencsére napjainkban 
már a nagy fizikai erőfeszítés megspórolható, ha 
kultivátorral lazítja fel a talajt.

A rotációs kapák - kultivátorok – forgó tárcsái a talaj 
felső rétegét forgatják és lazítják a legnagyobb rögöket 

sem kímélve. Így a talajt előkészítheti a tavaszi ültetésre, 
vetésre. A forgó tárcsák könnyedén hatolnak be a földbe 
és a gyomokat a gyökereikkel együtt forgatják a felszínre. 
A FIELDMANN acélkéses kultivátorai nemcsak talaj 
megmunkálására alkalmasak, hanem gyep kezelésére is. 
Az acélpajzs megvédi a kezelőt és a gépet a használatkor 
felpattanó kövektől.

KultivátorokGenerátorok, aggregátorok

Sok helyen nincs elérhető 
villamos energia, mégis 
szeretne elektromos 
árammal üzemeltethető 
eszközöket használni. Példa 
lehet erre a kert távoli 
részei, a vízparti tábor, egy 
csónak vagy akár egy 
kerti fészer, de lehet akár 
otthon is, amikor vihar után 
áramszünet keletkezik. 
Akkor a hordozható 
aggregátorok jelentik 
Önnek a megoldást.

A FIELDMANN benzines 
áramfejlesztők külön áramforrást 
biztosítanak a motorok, világítás, 
fűtés, elektromos készülékek, 
valamint az elektromos szivattyúk 
és a kézi kéziszerszámok 
számára. A FIELDMANN 
generátorok stabil kimenete 
lehetővé teszi a felhasználók 
számára az érzékenyebb 
eszközök, például számítógépek, 
laptopok és audió berendezések 
tápellátását. A FIELDMANN 
generátorok kiemelkednek 
a csendes működés 
és az alacsony fogyasztás 
szempontjából. Akár 6 vagy 
8,5 órán át is működhetnek.

• Motor: négyütemű OHW 
motor, 54 cm3

• Teljesítmény: 1000 W

• Átlagos menetteljesítmény: 
900 W

• Beépített inverter csatlakozás

• Elektromos AC kimenet: 
1X 230 V/ 50 Hz,

• Elektromos DC kimenet: 1X=12V

• Üzemanyagtartály: 3 liter

• Maximális üzemidő: 8,5 h

• Súly: 14 kg

• Motor: négyütemű OHW 
motor, 80 cm3

• Teljesítmény: 2000 W

• Átlagos menetteljesítmény: 
1600 W

• Beépített inverter csatlakozás

• Elektromos AC kimenet: 
1X 230 V/ 50 Hz,

• Elektromos DC kimenet: 1X=12V

• Üzemanyagtartály: 4,5 liter

• Maximális üzemidő: 6,5 h

• Súly: 21 kg

Benzines aggregátor
PC 4010 Bi

Benzines aggregátor
PC 4020 Bi

Olajszint jelző
Jelzőfény a pontos olajszint 
kijelzésére, így mindig tudja, 

mikor kell újratölteni.

Economy mód
A FIELDMANN generatorok  

gazdaságos rendszerrel 
vannak felszerelve, amely 
üzemanyagot takarít meg.

Csatlakoztathatóság
Generátoraink okos 
telefonokkal és más 

eszközökkel is használható 
az USB-csatlakozó miatt.

GENERÁTOROK
AGGREGÁTOROK

Modell Teljesítmény Munkaszélesség Pengék száma Pengék 
átmérője

Összecsukható 
fogantyú

Támasztó 
kerekek Súly

FZK 2002-E 750 W 32 cm 4 20 cm IGEN NEM 8 kg

FZK 2004-E 1 200 W 40 cm 4 20 cm IGEN IGEN 11 kg

FZK 2115-E 1 500 W 35/45 cm 6 21 cm IGEN IGEN 12 kg

FZK 6015-B 2,2 kW 36 cm 4 26 cm NEM IGEN 31 kg

FZK 6115-B 2,2 kW 36/59 cm 4/6 26 cm NEM IGEN 34 kg

• Teljesítmény: 750 W

• Munkaszélesség: 
320 mm

• Tárcsák száma: 4 db 
acél kivitel

• Tárcsa átmérő: 200 mm

• Acél fogaskerekek

• Alumínium 
sebességváltó

•  Összecsukható 
fogantyú

•  Súly: 8,0 kg

• Teljesítmény: 1200 W

• Munkaszélesség: 400 mm

• Tárcsák száma: 4 db 
acél kivitel

• Tárcsa átmérő: 200 mm

• Acél fogaskerekek

• Alumínium 
sebességváltó

• Összecsukható fogantyú

• Mozgást elősegítő 
kerekek

• Súly: 11,0 kg

• Teljesítmény: 1500 W

• Munkaszélesség: 
35 / 45 cm

• Tárcsák száma: 6 db 
acél kivitel

• Tárcsa átmérő: 210 mm

• Acél fogaskerekek

• Összecsukható 
fogantyú

• Mozgást elősegítő 
kerekek

• Súly: 12,0 kg

• Motor: OHV, 139 cm3, 
2,2 kW

• Munkaszélesség: 
360 mm

• Tárcsák száma: 4 db 
acél kivitel

• Tárcsa átmérő: 260 mm

• Biztonsági tárcsavédő

• Dönthető kerekek

• Súly: 31,0 kg

• Motor: OHV, 139 cm3, 
2,2 kW

• Munkaszélesség: 
360/590  mm

• Tárcsák száma: 4 db 
acél kivitel

• Tárcsa átmérő: 260 mm

További 2 db tárcsával 
bővíthető

Elektromos 
kultivátor
FZK 2002-E

Elektromos 
kultivátor
FZK 2004-E

Elektromos 
kultivátor
FZK 2115-E

Benzines 
kultivátor
FZK 6015-B

Benzines 
kultivátor
FZK 6115-B
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Kiegészítők Kiegészítők

• Kétütemű üzemanyag-
adalékanyag

• Tisztítja a motort, csökkentve 
ezzel a kopást

• Megakadályozza a 
gyújtógyertya károsodását

• Alkalmas kerti gépekhez

• Olaj négyütemű 
benzinmotorok kenésére

• Magas termikus oxidációs 
stabilitás

• SAE 15W-40 viszkozitási osztály

• Alkalmas kerti felszerelésekhez

• Négyütemű benzinmotorok 
kenésére szolgál

• Fenntartja a motor kiváló 
tulajdonságait még alacsony 
hőmérsékleten is

• Egész évben használható

• SAE 10W-30 viszkozitási osztály

• Alkalmas kerti gépekhez

• Olaj láncfűrészláncok 
kenésére

• Egész évben használható 
benzines és elektromos 
fűrészekhez

• Csökkenti a súrlódási 
hőmérsékletet, valamint a lánc 
és a vezetőlemez kopását

Motorolaj MOL 
Dynamic Garden 2 T

Motorolaj
MOL Essence

Motorolaj MOL 
Dynamic Garden 4 T

Kenő olaj
MOL Dynamic Forest

• Anyag: finom kecskebőr / 
Elasztikus, szintetikus textil

• Tenyér és ujjak mentén kecske 
bőr

• Felső rész légáteresztő textil

• Tépőzáras csuklópánt 

• Méret: 10’ / XL 

• Anyag: szintetikus bőr / 
neoprém 

• Felső rész légáteresztő 
neoprém 

• Alsó rész szintetikus bőr

• Tépőzáras csuklópánt 

• Méret: 10’/XL 

• Anyag: szintetikus bőr / 
Elasztikus, textil

• Megerősített tenyérbélés a 
rezgések elnyelésére

• Felső rész légáteresztő textil

• Alsó rész szintetikus bőr

• Tépőzáras csuklópánt 

• Méret: 10’/XL – 11’/XXL 

Munkakesztyű
FZO 5010

Munkakesztyű
FZO 7010

Munkakesztyű
FZO 6010/FZO 6011

KiegészítőkKiegészítők

• 1,6 liter tartálykapacitás

• 2x PVC tömlő 
- átmérője 8 mm 
és hossza 1 m 
- átmérője 10 mm 
és hossza 1,3 m

• Tölcsér

• Minden típusú üzemanyaghoz 
használható

• 2 literes tartálykapacitás

• Fém fejjel rendelkező 
permetező 

• Szabályozható intenzitás

• Túlnyomás szelep

• Kapcsoló opcióval a 
használat utáni biztosításhoz

Olaj-üzemanyag 
leszívó FZR 9050

Kézi Permetező
FZO 8050

• 5 literes tartálykapacitás

• Fém fejjel rendelkező 
permetező 

• 2,5 bar maximális nyomás

• Szabályozható intenzitás

• Túlnyomás szelep

• Vállpánt

Permetező
FZO 8060

ÚJ

• 25 literes / 50 kg 
tartálykapacitás

• 32 állítható adagolás 
intenzitás

• 3 m szórási szélesség

• Mozgást elősegítő kerekek

• Súly: 6,3 kg

• Praktikus kocsi, amely hasznos 
a kertben és a ház környékén

• Stabil keret és könnyű 
kezelhetőség

• Gyűjtőzsák mérete: 80 liter 
(nem tartozék) 

• Teherbírás: 25,0 kg

Kerti kocsi
FZO 4001

• Méret nyitott állapotban: 
57,0 cm 

• Méret zárt állapotban: 
23,5 cm

• Lapát szélesség: 15,0 cm

• Maximális terhelhetőség: 
23,0 kg

• 1,5 mm acélvastagság

• Acél fogantyú

• Tartozék tárolózsák 

• Súly: 0,99 kg

Összecsukható lapát 
(acél) FPL 4001

• Méret nyitott állapotban: 
82,0 cm 

• Méret zárt állapotban: 
66,0 cm

• Lapát szélesség: 22 x 28 cm

• Maximális terhelhetőség: 
15,0 kg

• Eloxált alumínium kivitel

• Biztonsági zár a spontán 
összecsukódás ellen

• Súly: 0,6 kg

Összecsukható lapát 
(alumínium) FPL 4002

Kerti szóró kocsi
FZO 4030

Javasolt kiegészítő, 
a terméket cégünk nem 
forgalmazza!

Javasolt kiegészítő, 
a terméket cégünk nem 
forgalmazza!

Javasolt kiegészítő, 
a terméket cégünk nem 
forgalmazza!

Javasolt kiegészítő, 
a terméket cégünk nem 
forgalmazza!

MOTOROLAJOK

KIEGÉSZÍTŐK
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Kert Kert

Az olajos felületkezelés előtt alaposan tisztítsa meg 
a bútorokat a különböző szennyeződésektől. A tisztításhoz 
használjon szappanos szivacsot, a tiszta vizes öblítés után, 
hagyja teljesen megszáradni a bútorokat. Erősebb 
szennyeződés esetén célszerű speciális fa tisztítószert 
alkalmazni. A már megszáradt bútorokat egyszerűen egy 
ecset segítségével kenje át a speciális olajjal és hagyja 
ismételten száradni. A rendszeres karbantartás ellenére azt 
javasoljuk, hogy a bútorokat télen lehetőség szerint takarja le.

Fémbútorok és poly-rattan bútorok
A szilárdság, a tartósság és a stabilitás a FIELDMANN fém 
és poly-rattan bútorainak fő előnyei. Ezen típusú bútorok 
nem nyikorognak, és könnyen kezelhetőek. Nincs szükség 
karbantartásra – csak mossa le a bútorokat szappanos 

vízzel és öblítse le. A felületek nem nedvszívóak, ezért eső 
vagy hó, sőt az erős nap nem befolyásolja, és nem vonzza 
a penészt és a kártevőket. A modern gyári felületkezelések 
biztosítják a korrózióállóságot. A karosszék párnázása tartós 
és rugalmas szintetikus anyagból készülnek, amely hűti 
a közvetlen napfényt is. A bútorok időtállóak, erkélyekre, 
teraszokra és kertekbe egyaránt alkalmasak, és könnyen 
illeszthető bármilyen környezetbe.

A FIELDMANN kerti bútorok különféle színű kárpitozással 
készülnek, amik teljes mértékben felveszik a székek és 
a fotelok méretét és formáját. Szilárd 100% poliészterből 
(180 g/m2) készülnek. Az impregnálásnak köszönhetően 
a cseppek egyszerűen lefolynak a felszínről. A FIELDMANN 
kárpitok legalább 3 cm vastagságúak így igazán 
komfortos ülést biztosítanak.

• 2 szék + 1 asztal

• Kerek asztal mérete: 60 x 72 cm   

• Szék mérete: 52 x 38 x 80 cm

• Kemény trópusi akácfából készült

• Ellenáll az éghajlati viszonyoknak

• A szett fehér színű párnákat tartalmaz 

• Könnyen tárolható (összecsukható)

• Kültéri -beltéri használatra egyaránt

• 2 szék + 1 asztal

• Négyszögletű asztal mérete: 60 x 60 cm   

• Szék mérete: 52 x 40 x 81 cm

• Kemény trópusi akácfából készült

• Ellenáll az éghajlati viszonyoknak

• Könnyen tárolható (összecsukható)

• Kültéri -beltéri használatra egyaránt

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDZN 9017 FIELDMANN Zöld színű párna

• FDZN 9026 FIELDMANN Krém színű párna

• 2 szintes, tálcás kialakítás

• Tálcák külön is használható

• Méret: 80 x 50 x 86 cm

• Kültéri - beltéri használatra

• Akácfából készült

• Kerekek a könnyű mozgatáshoz

• Felület kezelt speciális faolajjal

• 4 szék + 1 asztal 

• Asztal mérete: 120 x 70 x 74 cm összecsukható

• Kialakított napernyőnyílás

• Összecsukható, ergonomikus székek 

• Szék méret: 49 x 57 x 94 cm

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Kemény trópusi akácfából készült

• Felület kezelt speciális faolajjal

• Párna nem tartozék

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDZN 9018 FIELDMANN Zöld színű párna

• FDZN 9019 FIELDMANN Krém színű párna

Erkélybútor szett CAROL

Erkélybútor szett ALICE

Kerti zsúrkocsi FDZN 4050-T

Kerti bútor szett EMILY

A FEHÉR PÁRNÁK 
A CSOMAG RÉSZÉT KÉPEZI

PÁRNÁK SZÍNE

PÁRNÁK 
SZÍNE

A jó időjárás beköszöntével mindenki szeretne 
a ház zárt tereiből a szabadba költözni. Ha 
lehetősége engedi, akkor nem is kell sokat tenni 
ahhoz, hogy ezt megvalósítsa. A FIELDMANN 
márka fa-; fém bútorai mellett, már poly-
rattanból készült kerti bútorokat is megtalálja.

Trópusi akácfából készült bútorok
A kerti fa bútorok időtállósága, biztonsága, hosszú 
élettartama és a természetes anyagok varázsa miatt 
nagyon népszerűek. A FIELDMANN fából készült bútorai 
trópusi akácfából készülnek, melynek keménysége és 
robusztussága, valamint erős időjárás, öregedés ellenállási 
képesség jellemzi. Az akácfa ideális anyag kerti bútorok 
készítéséhez, mivel rendkívül tartós, kemény és ellenáll 

a penésznek és a kártevőknek. A FIELDMANN fa bútorok 
tartós sárgaréz csatlakozókkal lettek felszerelve, beleértve 
a biztonsági zárakat a hirtelen összecsuklás ellen.

Kerti bútorok ápolása és karbantartása
A szilárd trópusi akácfák legértékesebb tulajdonsága 
az, hogy ellenállnak az esőnek, a hónak, a fagynak, 
a napnak és a penésznek, így sokkal könnyebb 
karbantartani. Ezenkívül a FIELDMANN fa bútorok minden 
részét már a gyártáskor felület kezelték, tehát a tartós, 
szép megjelenés érdekében évente egyszer csak speciális 
olajjal kell bevonni. A fa a felületkezelés után újjáéled és 
védi az UV-sugárzástól, valamint az időjárási hatásoktól, 
és mindenekelőtt meghosszabbítja élettartamát. A kezelt 
felület ellenállóbb a penészgomba és a gombák ellen is. 

Kerti bútorokKerti bútorok

BÚTOROK
KERTI
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Kerti bútorokKerti bútor szettek Kerti bútor szettek 

• 4 szék + 1 asztal, asztal mérete: 120 x 70 x 74 cm összecsukható, 
szék méret: 71 x 56 x 108 cm

• Kialakított napernyőnyílás

• Összecsukható, ergonomikus székek 

• Karfa, 5 féle döntési pozíció

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Kemény trópusi akácfából készült

• Felület kezelt speciális faolajjal

• Párna nem tartozék

Ajánlott gyári kiegészítő: 
• FDZN 9001 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9006 FIELDMANN Krém 

színű párna • FDZN 9101 FIELDMANN Zöld csíkos párna • FDZN 9106 
FIELDMANN Krém kockás párna

• 6 szék + 1 asztal, asztal mérete: 150/200 x 90 x 75 cm bővíthető

• Kialakított napernyőnyílás, szék méret: 71 x 56 x 108 cm

• Összecsukható, ergonomikus székek 

• Karfa, 5 döntési pozíció

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Kemény trópusi akácfából készült

• Felület kezelt speciális faolajjal

• Párna nem tartozék

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDZN 9001 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9006 FIELDMANN Krém 

színű párna • FDZN 9101 FIELDMANN Zöld csíkos párna • FDZN 9106 
FIELDMANN Krém kockás párna

• 4 szék + 1 asztal, asztal mérete: 156 x 84 x 74 cm, 
szék méret: 54 x 65 x 94 cm 

• Kialakított napernyőnyílás

• Összecsukható, ergonomikus székek 

• Szintetikus textil kialakítás

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Kemény trópusi akácfából készült

• Felület kezelt speciális faolajjal

• Párna nem tartozék

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDZN 9022 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9023 FIELDMANN Krém 

színű párna

• Carmen I. 6 szék + 1asztal / Carmen II. 4 szék +1 pad + 1asztal, 
asztal mérete: 150 / 200 x 90 cm összecsukható, 
szék méret: 71 x 56 x 108 cm / pad: 61 x 150 x 90 cm

• Kialakított napernyőnyílás

• Összecsukható, ergonomikus székek / 3 személyes pad

• Karfa, 5 féle döntési pozíció

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Kemény trópusi akácfából készült

• Felület kezelt speciális faolajjal

• Párna nem tartozék

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDZN 9001 FIELDMANN Zöld színű párna • FDZN 9006 FIELDMANN Krém 

színű párna • FDZN 9101 FIELDMANN Zöld csíkos párna • FDZN 9106 
FIELDMANN Krém kockás párna

CALYPSO  
Kerti bútor szett 

Kerti bútor szett   
ADRIA

Kerti bútor szett   
MOLLY

Kerti bútor szett   
CARMEN I./ II.

PÁRNÁK SZÍNE

PÁRNÁK SZÍNE

6 SZÉKES SZETT IS ELÉRHETŐ

CARMEN I

CARMEN II

PÁRNÁK SZÍNE

• Méret: 
120 x 70 x 74 cm 

• Anyag: trópusi 
akácfa

• Kialakított 
napernyőnyílás

• Összecsukható 
kialakítás

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Felület kezelt, 
speciális faápoló 
olajjal

• Méret: 
150/200 x 90 x 
75 cm

• Bővíthető, ovális 
kialakítás 

• Anyag: trópusi 
akácfa

• Kialakított 
napernyőnyílás, 
teljesen  nyitott 
helyzetben

• Összecsukható 
kialakítás

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Felület kezelt, 
speciális faápoló 
olajjal

• Méret:  
150 x 86 x 74 cm

• Négyszögletű 
kialakítás 

• Anyag: trópusi 
akácfa

• Kialakított 
napernyőnyílás

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Felület kezelt, 
speciális faápoló 
olajjal

• Méret: 
150 x 90 x 75 cm 

• Anyag: trópusi 
akácfa

• Kialakított 
napernyőnyílás

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Felület kezelt, 
speciális faápoló 
olajjal

• Méret:  
150/200 x 90 x 
75 cm

• Bővíthető, 
négyszögletű 
kialakítás 

• Anyag: trópusi 
akácfa

• Kialakított 
napernyőnyílás, 
teljesen nyitott 
helyzetben

• Összecsukható 
kialakítás

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Felület kezelt, 
speciális faápoló 
olajjal

• Méret: 
122 x 57 x 85 cm / 
150 x 61 x 90 cm

• 2 / 3 személyes 
kialakítás

• Anyag: trópusi 
akácfa

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Egyszerű 
összeszerelés

• Felület kezelt, 
speciális faápoló 
olajjal

Ajánlott gyári 
kiegészítő:
• különböző színű 

FIELDMANN 
párnák.

Kerti asztal
FDZN 4011-T

Kerti asztal
FDZN 4004-T

Kerti asztal
FDZN 4017-T

Kerti asztal
FDZN 4002-T

Kerti asztal
FDZN 4104-T

Kerti pad
FDZN 4013-T 
/FDZN 4006-T

• Méret: 54 x 65 x 94 cm 
• Anyag: trópusi akácfa 

/ impregnált textil
• Terhelhetőség: 

max. 110 kg 
• Összecsukható 

kialakítás 
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Felület kezelt, speciális 

faápoló olajjal

• Méret: 74 x 58 x 105 cm
• Anyag: trópusi akácfa 
• Terhelhetőség: 

max. 140 kg
• 5 pozícióban dönthető 
• Összecsukható, 

ergonomikus kialakítás
• A párna opcionálisan 

vásárolható
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Felület kezelt, speciális 

faápoló olajjal

• Méret: 71 x 56 x 108 cm
• Anyag: trópusi akácfa 
• Terhelhetőség: 

max. 110 kg
• 5 pozícióban dönthető 
• Összecsukható, karfás 

kialakítás
• Csomag 2 db széket 

tartalmaz 
• A párnák opcionálisan 

vásárolható
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Felület kezelt, speciális 

faápoló olajjal

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FIELDMANN párnák 

FDZN 9001, FDZN 9006, 
FDZN 9101, FDZN 9106

• Méret: 182 x 54 x 63 cm
• Anyag: trópusi akácfa 
• Terhelhetőség: 

max. 140 kg
• Modern, ergonomikus 

kialakítás 
• Összecsukható, így kis 

helyen is elfér
• A párna opcionálisan 

vásárolható
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Felület kezelt, speciális 

faápoló olajjal

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDZN 9015 FIELDMANN 

ADRIA Zöld színű párna
• FDZN 9016 FIELDMANN 

ADRIA Krém színű 
párna

• Méret: 190 x 70 x 84 cm
• Anyag: trópusi akácfa 
• Terhelhetőség: 

max. 140 kg
• Dönthető háttámla, 

állítható lábtámasz
• Összecsukható, így kis 

helyen is elfér
• A párna opcionálisan 

vásárolható
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Felület kezelt, speciális 

faápoló olajjal

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDZN 9003 FIELDMANN 

Classic Zöld színű párna
• FDZN 9007 FIELDMANN 

Classic Krém színű 
párna

Kerti szék
FDZN 4201-T

Kerti szék 
FDZN 4101-T

Kerti szék 
FDZN 4001-T

ADRIA napágy 
FDZN 4009-T

Classic napágy 
FDZN 4007-T

Kerti bútorok



• 4 szék + 1 asztal 

• Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg

• Szék mérete: 55 x 73 x 94 cm textil borítás

• Fémvázas szerkezet

• Kialakított napernyőnyílás

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Nem igényel különösebb karbantartást

Kerti bútor szett 
ELLA LIGHT
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Kerti bútorok Kerti bútorok

• 6 szék + 1 asztal + 1 napernyő

• Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg

• Kialakított napernyőnyílás

• Összecsukható, állítható, ergonomikus székek 

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Napernyő 3 m átmérő, mechanikus, dönthető kivitel

• Kültéri és beltéri használatra

• Nem igényel különösebb karbantartást

• 4 szék + 1 asztal 

• Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg

• Kialakított napernyőnyílás

• Ergonomikus székek 

• Szék méret: 55 x 77 x 92 cm ellenálló szintetikus szövet 

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Nem igényel különösebb karbantartást

• 6 szék + 1 asztal + 1 napernyő

• Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett üveg

• Kialakított napernyőnyílás

• Ergonomikus székek szövet borítással

• Szék méret: 55 x 77 x 92 cm

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Napernyő 3 m átmérő, mechanikus, dönthető kivitel

• Kültéri és beltéri használatra

• Nem igényel különösebb karbantartást

Kerti bútor szett 
MELISA DARK/LIGHT

Kerti bútor szett  
ELLA

Kerti bútor szett  
RUBY DARK/LIGHT

MELISA LIGHT SZETT SZINTÉN ELÉRHETŐ

RUBBY LIGHT SZETT SZINTÉN ELÉRHETŐ

ELÉRHETŐ  6 + 1, RONY I, RONY II

Na
p

er
ny

őt
al

p FDZN 9012

Tippünk 

Acélvázas kerti bútor szettekAcélvázas kerti bútor szettek

• 2 szék + 1 asztal

• Kerek asztal mérete: 60 x 71 cm   

• Szék mérete: 57 x 47 x 76 cm

• Váz: acélból készült

• Fekete edzett üveg asztallap

• Tartós szövetből készült székbetét

• Ellenáll az éghajlati viszonyoknak

• Székterhelés: max. 100 kg

• Könnyen tárolható (összecsukható)

• Kültéri -beltéri használatra egyaránt

• 4 szék + 1 asztal 

• Asztal mérete: 150 x 96 x 71 cm edzett fekete üveg

• Szék mérete: 55 x 73 x 94 cm textil borítás

• Fémvázas szerkezet

• Kialakított napernyőnyílás

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Nem igényel különösebb karbantartást

• 4 szék + 1 asztal 

• Asztal mérete: 150 x 90 x 74 cm 

• Alumínium váz szerkezet

• 5 állásba állítható székek, szövet borítással

• Szék teherbírás: max. 110 kg

• Kültéri és beltéri használatra

• Nem igényel különösebb karbantartást

Erkélybútor szett 
BELLA

Kerti bútor szett 
ELLA DARK

Kerti bútor szett 
CHARLOTTE

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ELÉRHETŐ  6+1 SZETTBEN IS

ELÉRHETŐ  6+1 SZETTBEN IS

ELÉRHETŐ  6+1 SZETTBEN IS
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Kerti bútorok Kerti bútorok

• Méret: 150 x 96 x 71 cm
• Átlátszó edzett 

üveglap
• Anyag: fém / üveg 

kombináció
• Kialakított 

napernyőnyílás
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 55 x 104 x 47 cm
• Anyag: fém / textil 

szövet 
• Terhelhetőség: 

max. 120 kg
• 5 pozícióban dönthető 

háttámla
• Ergonomikus, karfás 

kialakítás
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 161 x 64 x 90 cm
• Anyag: acél-

alumínium / textil 
• Terhelhetőség: 

max. 120 kg
• Dönthető háttámla és 

kényelmes lábtámasz
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 82 x 57 x 59 cm 
• Anyag: akácfa / poly-

rattan kombináció 
• Terhelhetőség: 

max. 110 kg
• Ergonomikus, karfás 

kialakítás
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Impregnált párnával
• Felület kezelt, speciális 

faápoló olajjal

• Méret: 190 x 65 x 35 cm
• Anyag: acél váz / 

rattan borítás 
• Terhelhetőség: 

max. 140 kg
• Dönthető háttámla 
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 55 x 59 x 93 cm 
• Anyag: acél váz / 

rattan borítás 
• Terhelhetőség: 

max. 120 kg
• Fekete szín
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 150 x 90 x 74 cm
• Akácfa asztal felület
• Anyag: acél váz, 

rattan borítás, akácfa 
lap

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Felület kezelt, speciális 
faápoló olajjal

• Méret: 150 x 96 x 71 cm
• Fekete edzett üveglap
• Anyag: fém / üveg 

kombináció
• Kialakított 

napernyőnyílás
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 145 x 85 x 72 cm
• Anyag: acél váz, 

rattan borítás, átlátszó 
üveglap

• Kültéri- beltéri 
használatra

• Nem igényel 
különösebb 
karbantartást

• Méret: 55 x 77 x 92 cm 
• Anyag: fém/textil szövet
• Terhelhetőség: 

max. 120 kg
• Ergonomikus kialakítás
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 55 x 73 x 94 cm 
• Anyag: fém/textil szövet
• Terhelhetőség: 

max. 120 kg
• Ergonomikus kialakítás
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Méret: 55 x 73 x 94 cm 
• Anyag: fém/textil szövet
• Terhelhetőség: 

max. 120 kg
• Ergonomikus kialakítás
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

Fém üvegasztal
FDZN 5020

Kerti szék
FDZN 5016

Fém nyugágy
FDZN 8012

Rattan nyugágy
FDZN 6007-PR

Rattan kerti szék
FDZN 6002-PR

Kerti fotel
FDZN 6010-PR

Kerti asztal
FDZN 6030-PR

Rattan kerti asztal
FDZN 6005-PR

Fém üvegasztal
FDZN 5030

Fém kerti szék
FDZN 5010

Fém kerti szék
FDZN 5112

Fém kerti szék
FDZN 5111

• 2 szék + 1 pad + 1 asztal

• Asztal méret: 48 x 76 x 44 cm, edzett üveg

• Ergonomikus szék: 82 x 57 x 59 cm

• Ergonomikus szófa: 127 x 73 x 78 cm

• Fehér színű, poliészter ülőpárnák 

• Vízálló rattan borítás

• Beltéri és kültéri használatra

• Párnák vastagsága: 5 cm

Kerti bútor szett
EVA

• 4 szék + 1 asztal

• Acél váz poly-rattan borítással

• Trópusi fa könyöklő design - felületkezelt

• Beltéri és kültéri használatra

• Asztal mérete: 120 x 80 x 72 cm, edzett üveglappal

• Szék mérete: 82 x 57 x 59 cm, impregnált párnával

• Terhelhetőség: max. 110 kg

Kerti bútor szett
ANGELA

• 6 szék + 1 asztal

• Acél váz poly-rattan borítással

• Fekete szín

• Beltéri és kültéri használatra

• Asztal mérete: 145 x 85 x 72 cm, edzett átlátszó 
üveglappal

• Szék mérete: 55 x 59 x 93 cm, 

• Terhelhetőség: max. 120 kg

• Beltéri és kültéri használatra egyaránt

• Nem igényel különösebb karbantartást

Kerti bútor szett
RACHEL

Kerti rattan tároló   
FDD 1100 PR

• Méret: 126 x 50 x 60 cm

• Anyag: acél váz / rattan borítás

• Poliészter bélés

• Fekete szín

• Könnyen összeszerelhető

• Kerti szerszámok, párnák, játékok tárolására

A 6+1 REBECCA SZETT IS ELÉRHETŐ

Rattan kerti bútorokAsztalok, székek, padok, nyugágyak 

• Méret: 150 x 90 x 74 cm
• Asztallap: fa / műanyag
• Anyag: alumínium váz
• Kültéri- beltéri 

használatra
• Nem igényel 

különösebb 
karbantartást

• Fekete színben

Kerti asztal 
FDZN 5050

ÚJ

ÚJ ÚJ

• Luxus sarokülő 

• A csomag részét képező párnák vízlepergő hatással 
rendelkezel

• Acélból készült stabil váz poly-rattan borítással

• Szófa mérete: 127 x 74 x 69 cm

• Nyugágy mérete: 127 x 71 x 69 cm

• Asztal mérete: 62 x 62 x 35 cm 

• 9 krém színű impregnált párnával 

• Az asztal üveglapja, minőségi edzett üvegből készült

• Beltéri és kültéri használatra egyaránt

Kerti rattan szett
SOPHIE
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Kerti bútorok Kerti bútorok

• Napernyő átmérő: 3,0 m

• Napernyőrúd átmérő: 3,5 cm

• Vázszerkezet: trópusi akác

• Napernyő anyag: impregnált, 100% 
poliészter

• Napernyő összetétel: 160 g/m2

• Zöld / Krém szín 

• Állvány átmérője: 44,5 cm

• Anyaga: műgyanta 

• Teljes állványmagasság: 32,5 cm

• Átmérő 32/38/48 mm napernyőkhöz

• Súly: 12 kg

• Napernyő átmérő: 3,0 m

• Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm

• Napernyő anyaga: impregnált, 100% 
poliészter

• Napernyő összetétel: 160 g/m2

• Dönthető kialakítás 

• Mechanikus vezérlés

• Fekete / Bézs szín 

FDZN 5007

FDZN 5006

Napernyő
FDZN 5103

Napernyő
FDZN 4014/4015

Napernyő
FDZN 9012

Napernyő
FDZN 5105

Napernyő
FDZN 5006/5007

Napernyő
FDZN 5107

Hintaágy
FDZN 5205

• Napernyő átmérő: 3,0 m

• Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm

• Napernyő anyaga: impregnált, 100% 
poliészter

• Napernyő összetétel: 160 g/m2

• Dönthető kialakítás

• Mechanikus vezérlés

• Bézs szín

• Napernyő átmérő: 3,0 m

• Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm

• Napernyő anyaga: impregnált, 100% 
poliészter

• Napernyő összetétel: 160 g/m2

• Dönthető kialakítás

• Mechanikus vezérlés

• Fekete szín

• Napernyő méret: 3,0 x 3,0 m

• Napernyőrúd átmérő: 3,8 cm

• Napernyő anyaga: impregnált, 100% 
poliészter

• Napernyő összetétel: 160 g/m2

• Dönthető kialakítás

• Mechanikus vezérlés

• Szürke szín

• 2 személyes kialakítás

• Méret: 108 × 162 × 155 cm

• Felépítés: fémszerkezet

• Tető: 160 g/m2 poliészter

• Párna: vízálló szövet

• Terhelhetőség: max. 240 kg

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ

Kerti pavilon
FDZN 7005

• Fém kerti pavilon tetővel

• Méret: 3,0 × 3,0 m

• Anyag: acél korrózió elleni védelemmel

• Tetőszerkezet: acél bordák

• Tető: 180 g/m2 poliészter

ÚJ

Hintaágyak, pavilonok Napernyők

Hintaágy
FDZN 5207

• 3 személyes kialakítás

• Méret: 200 × 120 × 164 cm

• Felépítés: fémszerkezet

• Tető: 180 g/m2 poliészter

• Párna: vízálló szövet

• Fekvő helyzetben széthúzható

ÚJ

Kerti pavilon
FDZN 7010

• Fém kerti pavilon tetővel

• Méret: 3,0 × 3,0 m

• Anyag: acél, korrózió elleni védelemmel

• Tetőszerkezet: acél bordák

• Tető: 180 g/m2 poliészter

• A csomag tartalmaz oldalfalakat, 
szél és a rovarok ellen

ÚJ

FDZN 4015

FDZN 4014
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Kerti Grillek Kerti Grillek

Integrált 
gyújtási 
rendszer

A FIELDMANN 
egyes modelleket 

IRS rendszerrel 
látta el. Ennek 

köszönhetően egy 
gomb nyomásra 

begyújtható 
a grillsütő

Hőmérséklet 
ellenőrzés
A beépített 
hőmérőnek 

köszönhetően, 
folyamatosa 

ellenőrizheti az 
aktuális sütési 

hőmérsékletet. 

Könnyű 
kezelhetőség

A grillsütőink nagy 
része kerekekkel 

rendelkezik, hogy 
könnyebben 

szállítható legyen 
a kert vagy a 
terasz körül.

Kiegészítők 
elhelyezése

Számos 
FIELDMANN grillsütő 

tervezésénél 
gondoltunk 

a sütési tartozékok 
tárolására. 
Egyszerűen 

helyezheti el 
a kampókra, vagy 

a polcokra.

Elektromos grillsütő
FZG 2005

Gáz grillsütő
FZG 3102

Gáz grillsütő
FZG 3010

Gáz grillsütő
FZG 3005

Gáz grillsütő
FZG 3003

Gáz grillsütő
FZG 3013

• Teljesítmény: 1600 W

• Grill méret: 98 × 64,5 × 62 cm

• Tapadásmentes felület 

• Könnyen tisztítható

• Folyamatos hőmérséklet-szabályozás

• Fűszer tartó polc

• Csepptálca

• Grillezési lehetőség állványon, vagy 
asztalon 

• Súly: 7 kg

• Grillsütő mérete: 110 x 57 x 111 cm

• Grillező felület: 48 x 42 cm 

• Grillezési magasság: 86 cm 

• 2x égős kialakítás – 6 kW

• Integrált gyújtási rendszer

• Öntöttvas grillrács

• Rozsdamentes kezelőpanel és fogantyú

• Beépített hőmérő

• Mozgatást segítő kerekek

• Grillsütő mérete: 107 x 53 x 110 cm

• 3x főégő és 1x oldalégő

• Integrált begyújtási rendszer

• Grillezési felület: 50,5 x 39 cm

• Grillezési magasság: 86 cm

• Öntöttvas rács

• Beépített hőmérő

• Mozgatást segítő kerekek

• Grillsütő mérete: 122 x 57 x 112 cm

• Grillező felület: 60 x 42 cm 

• Grillezési magasság: 86 cm 

• 3x égős kialakítás – 9 kW

• Integrált gyújtási rendszer

• Öntöttvas grillrács

• Rozsdamentes kezelőpanel és fogantyú

• Beépített hőmérő

• Mozgatást segítő kerekek, fékekkel

• Grillsütő mérete: 107 x 53 x 110 cm

• Grillező felület: 49,5 x 36 cm 

• Grillezési magasság: 86 cm 

• 3x égős kialakítás

• Integrált gyújtási rendszer

• Öntöttvas grillrács

• Összecsukható oldalsó asztalok

• Beépített hőmérő

• Mozgatást segítő kerekek

• Grillsütő mérete: 122 x 57 x 112 cm

• Grillező felület: 60 x 42 cm 

• Grillezési magasság: 86 cm 

• 3+1 égős kialakítás – 11,5 kW

• Integrált gyújtási rendszer

• Öntöttvas grillrács

• Rozsdamentes kezelőpanel és fogantyú

• Beépített hőmérő

• Mozgatást segítő kerekek, fékekkel

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

GÁZ

Gáz grillsütők Gáz grillsütők 

Általában sok időt töltünk 
a konyhában a különböző 
ételek elkészítésével. A meleg 
nyári napokon több időt 
szeretnénk a szabadban tölteni, 
és élvezni a gyönyörű időt. 
Kösse össze a kellemeset 
a hasznossal, és süssön 
a szabadban.

A FIELDMANN széles választékban kínál 
faszenes grilleket, beleértve a kiváló 
minőségű hasznos kiegészítőket 
és a különböző típusú gáz grillsütőket.

A gáz grillsütőkkel szinte azonnal 
megkezdheti a grillezést. A grill 
egygombos működtetésével 
a teljesítmény egyszerűen 
és pontosan vezérelhető. A kezelése 
sokkal kényelmesebb, mint 
a faszenes változaté, és nincs szükség 
a faszén tárolására. Másrészről, 
a faszenes grillek legnagyobb előnye 
a félreérthetetlen íz és illat világ, 
amelyet szinte csak faszén 
használatával lehet elérni.

A kompakt méretű faszenes grilleket 
könnyedén tárolhatja autójában 
vagy akár a hátizsákjában, készen 
állnak a hétvégi kempingezésre, 
és a pénztárcáját is kímélni fogja. 
A nagyobb típusú sütők ideálisak, 
nagy mennyiségű étel elkészítésére, 
füstölésére.

ÉS FASZENES
GRILLSÜTŐK

ELEKTROMOS
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Kerti Grillek Kerti Grillek

• Tűzrakó átmérő: 75,0 cm

• Tűzrakó magasság: 51,0 cm

• Acél vastagság: 0,8 mm

• Magas hőmérsékletnek is 
ellenálló festés

• Stabil, biztonságos lábak

Kerti tűzrakó   
FZG 1010

• Tűzrakó átmérő: 54,5 cm

• Tűzrakó magasság: 40,0 cm

• Fémvastagság: 0,8 mm

• Magas hőmérsékletnek is 
ellenálló festés

• Stabil, biztonságos, 
összecsukható lábak

Kerti tűzrakó   
FZG 1020

• Grillsütő méret: 
71 x 74 x 97,3 cm

• Grillezési felület: ø 57 cm

• Grillezési magasság: 80,5 cm

• Grillezőrács, fűtőrács

• Krómozott grillrácsok

• Zománcozott felület

• Fedő

Faszenes grillsütő 
FZG 1013

• Grillsütő átmérő: 41,5 cm

• Grillezési felület átmérő: 
41,0 cm

• Grillezési magasság: 58,0 cm

• Grillrács: 41 x 0,5 cm

• Krómozott grillrácsok

• Mozgatást segítő kerekek

• Fedő

Faszenes grillsütő 
FZG 1009

• Grill méret: 57 x 20 cm

• Grillezési magasság: 68 cm

• Grillezési terület: ø 54,5 cm

• Króm rács

• Fedő

Faszenes grillsütő 
FZG 1004

• Grillsütő méret: 
126 x 62 x 90 cm

• Grillezési felület: ø 54 cm

• Grillezési magasság: 77 cm

• Grillrács, fűtőrács

• Krómozott grillrácsok

• Oldalsó asztalok

• Fedő

• Beépített hőmérő

Faszenes grillsütő 
FZG 1014

Faszenes grillsütők Faszenes grillsütők 

• Grillsütő méret: ø 37 cm

• Grillezési felület: ø 35 cm

• Grillezési magasság: 30,0 cm

• Grillezőrács

• Krómozott grillrácsok

• Zománcozott felület

• Fedő

Faszenes grillsütő 
FZG 1103 B

• Tűztér átmérő: 26 x 12,5 cm

• Grillezési magasság: 12,5 cm

• Grillrács átmérő: 25 cm

• Hordozható thermo táska: 
29,5 x 18,5 cm

• Krómozott grillrács

Hordozható faszenes 
grillsütő FZG 1003

• Grill átmérő: 36.5 cm

• Grillezési felület: 36 cm

• Grillezési magasság: 27 cm

• Krómozott grillrácsok

• Nemesacél fedél

Faszenes asztali grillsütő 
FZG 1102 G

ÚJ

• Grillsütő tűztér méret: 35,5 cm 

• Grillezési terület: 34,0 cm

• Grillezési magasság: 22,0 cm

• Krómozott rács

• Fedő

Faszenes asztali grillsütő 
FZG 1000/FZG 1000G

• Grill méret: 76 x 42 cm

• Grillezési terület: 71 x 38 cm

• Grillezési magasság: 78 cm

• Grillrács méret: 
72 x 42 x 0,4 cm

• Fűtőrács mérete 68 x 20 x 
0,4 cm

• Króm rács

• Fedő

• Beépített hőmérő

Faszenes grillsütő 
FZG 1007

• Grillsütő méret: 61 x 45,5 cm

• Grillezési felület: 55,6 x 41,5 cm

• Grillezés magasság: 78 cm

• 2x grillrács, méret: 
27,8 x 41,5 x 0,5 cm

• Fűtőrács 53,5 x 24 cm

• Krómozott grillrácsok

• Fedél 

• Beépített hőmérő

Faszenes grillsütő 
FZG 1008



 KÉZI SZERSZÁMOK
+ AKKUMULÁTOROS

ELEKTROMOS

MŰHELY FELSZERELÉSEK

Minden háztartásnak, 
műhelynek alapvető 
szerszámokra van szüksége. 
Akár DIY rajongó, akár csak 
egy kéziszerszámra van 
szüksége az alkalmi ház körüli 
javításokhoz, megvásárolhatja 
a FIELDMANN kiváló minőségű, 
funkcionális termékeit. 
A FIELDMANN eszközök 
egyesítik a megbízhatóságot, 
a biztonságot és a könnyű 
használatot. Kifinomult 
ergonómiai kialakítással 
rendelkeznek a maximális 
kényelem érdekében.
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Kerti Grillek Otthon, műhelyGrill tartozékok 

• Elektromos faszén 
begyújtó

• Teljesítmény: 
800W (220-230V)

• Rozsdamentes 
fűtőszál

• Méret: 
50 x 19,5 x 8,5 cm

• Tápkábel hossz: 
1,5 m

Elektromos 
faszén begyújtó

FZG 9001-E

• Grill begyújtó 
kémény faszénhez

• Méret: 
17 x 27 x 0,6 cm

• Oldalsó fogantyú 
a biztonságos 
használathoz

• Hőálló kialakítás

Grill begyújtó 
kemény

FZG 9000 U
• Minőségi grill 

eszközök

• A csomag 3 db 
eszközt tartalmaz

• Villa/Fogó/Lapát

• Hosszúság: 35,0 cm

• Rozsdamentes 
acél

• Ergonomikus 
fogantyúk

• Alumíniumtároló

• Tároló méret: 
37,0 x 10,0 x 8,0 cm

Grillező szett
FZG 9014

• Minőségi grill 
eszközök

• A csomag 5 db 
eszközt tartalmaz

• Villa/Fogó/Lapát 
/Ecset/Kés

• Rozsdamentes 
acél 

• Ergonomikus 
fogantyúk

Grillező szett
FZG 9016

• Minőségi grill 
eszközök

• A csomag 3 db 
eszközt tartalmaz

• Villa/Fogó/Lapát 

• Rozsdamentes 
acél

• Ergonomikus, 
gumírozott 
fogantyúk

• Hossz: 
43,5 – 46,0 cm

Grillező szett
FZG 9017

ÚJ

• Minőségi grill 
eszközök

• A csomag 4 db 
eszközt tartalmaz

• Villa/Fogó/Lapát/ 
Ecset

• Rozsdamentes 
acél 

• Ergonomikus 
műanyag 
fogantyúk

Grillező szett
FZG 9015

• Minőségi grill 
eszközök

• A csomag 3 db 
eszközt tartalmaz

• Villa/Fogó/Lapát 

• Rozsdamentes 
acél

• Ergonomikus, 
bambusz 
fogantyúk

• Hossz: 
38,5 – 39,5 cm

Grillező szett
FZG 9018

ÚJ

• Hosszúság: 21,0 cm

• Kaparó/acélkefe

• Anyag: erős ABS 
műanyag / acél 
szálak

Grill tisztítókefe  
FZG 9012

• Hosszúság: 36,0 cm

• 3 az 1-ben 
kialakítás

• Kaparó/acélkefe/ 
csiszolószivacs

• Anyag: erős ABS 
műanyag / acél 
szálak

Grill tisztítókefe  
FZG 9003

• Hosszúság: 30,0 cm

• Acélkefe, ovális 
kialakítás

• Anyag: erős ABS 
műanyag / acél 
szálak

Grill tisztítókefe  
FZG 9013

• Méret átmérő: 
80,0 x 75,0 cm

• Vízálló és időjárás 
álló anyag

• Kompatibilis 
a következő 
modellekkel: 
FZG 1004/1013

• Méret: 110,0 x 
55,0 x 110,0 cm

• Vízálló és időjárás 
álló anyag

• Kompatibilis 
a következő 
modellekkel: 
FZG 1008/3002 
/3003/3010

• Méret:130,0 x 62,0 
x 115,0 cm

• Vízálló és időjárás 
álló anyag

• Kompatibilis 
a következő 
modellekkel: FZG 
3005/3013

Grillsütő huzat
FZG 9050

Grillsütő huzat
FZG 9051

ÚJ
Grillsütő huzat

FZG 9052

ÚJ
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Könnyen, 
egyszerűen
Az FDS 10155-A 
vezeték nélküli 
csavarhúzót 

rugalmas fejjel 
szállítjuk, hogy 

a nehezen 
hozzáférhető 
helyeken is 
könnyedén 

tudjon dolgozni.

Mindig 
ellenőrzés 

alatt
Az akkumulátort 
kapacitásjelző 

LED-eknek 
köszönhetően 

mindig nyomon 
követheti, mennyi 

ideig tudja 
használni 

a készüléket. 

Kicsi, a bors, 
de erős 

Az FDV 
10252/10253 

modellsorozat 
rendkívül kis 

kialakítású, de 
nagy teljesítményű 

12 V-os 
akkumulátorral 

szállítjuk.

Számtalan kiegészítő
A Fieldmann vezeték nélküli sorozat 
kiválasztott termékeit a kiegészítők 

széles választékával szállítjuk.

• Működés: 14,4 V / Li-Ion 
akkumulátor 2000 mAh

• Sebesség: 2 fokozat 0–400 / 
0–1 400 ford / perc

• Nyomaték: 35 Nm

• 13 mm-es gyors kapcsoló 
fúrótokmány

• 3 szintű LED akkumulátor kijelző

• LED lámpa

• Gyors töltő: töltési idő 1–1,5 óra
• Maximális fúrási átmérő 13 mm

• Súly 1,2 kg

• Műanyag tok

Kiegészítők
• Fal fúrók 5, 6, 6, 8

• Bitkészlet 25 mm 32 db

• Bitkészlet 75 mm 3 db

• Adapter bithez

• 2 sebesség: 
0 – 400 / 0 – 1500 rpm

• Nyomaték: max. 25 Nm

• Nyomaték: 15 + 1 fokozat

• Akkumulátor: 
Li-Ion 12V / 1500 mAh

• LED lámpa

• 1 akkumulátor tartozék

• 1 gyorstöltő, 
töltési idő: 1-1,5 óra

• Fúrófej átmérő: max. Ø 10 mm

• 3 szintes akkumulátor 
töltöttség jelző

• Töltési idő: 3 - 5 óra
• Súly: 1,05 kg

• 2 sebességes fúró-csavarozó

• Li-Ion akkumulátor 
14,4 V / 1500 mAh

• Üresjárati fordulatszám: 
0-400 / 0-1400 perc

• Nyomaték: max. 30 Nm

• Nyomaték: 18 + 1+1 fokozat

• LED lámpa

• Akkumulátor tartozék

• Töltési idő: 3 - 5 óra

• Fúrófej átmérő: max. Ø 10 mm

• Súly: 1,2 kg

Akkus fúrógép
FDV 10352-55AR

Akkus fúró –csavarozó
FDV 10201-A

Akkus fúrógép
FDV 10301-A

Memória effekt nélküli működés

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

Akkumulátoros szerszámok Akkumulátoros szerszámok 

A vezeték nélküli szerszámok 
teljesítményét és csendes 
működését a modern 
akkumulátorok biztosítják, 
amelyek garantálják 
a munkavégzés szabadságát, 
ezentúl nem jelenthet 
problémát a hosszabbító 
kábel hossza és az elektromos 
aljzat hiánya. Akkumulátoros 
szerszámok segítségével 
azonnal rögzítheti 
a függönykarnist, anélkül, 
hogy hosszabbítót keresne.

A vezeték nélküli kialakításnak 
köszönhetően a FIELDMANN 
szerszámok kültéren és keményen 
kiképzett területeken is működnek. 
Ezen eszközök kezelése könnyű és 
egyszerű, de bonyolultabb munkát 
is el lehet végezni.

A bútorok összeszerelését vagy 
szétszerelését célszerű egy vezeték 
nélküli csavarhúzóval végezni. 
Néhány modell forgó fogantyúval 
rendelkezik, így a pisztolytartón 
felül vízszintes helyzetbe 
mozgatható a csavarhúzó fejéhez 
képest. Tehát egy egyenesen 
elhelyezett szerszámot használhat, 
amely problémamentesen működik 
még akkor is, ha egy kevésbé 
hozzáférhető helyen kell dolgoznia.

• Működés: Li-Ion 3,6 V 
1300 mAh

• Sebesség: 
0-230 ford/perc

• Nyomaték: 3,5 Nm

• Nyomatékszintek: 6 + 1

• LED fény / zseblámpa

• 90 ° -os forgatható 
fogantyú

Kiegészítők:

• 8 × 1/4 ”fej

• 32 bit

• 2 fúrófej

• 1 mágneses bittartó

• 1 összekötő tengely

• 1 fej adapter

• Működés: Li-Ion 12 V 
1300 mAh

• 2 sebesség: 0-400 / 
0-1400 ford / perc

• Nyomaték: 35 Nm

• 10 mm-es gyors 
tokmány

• LED világítás

Kiegészítők:
• 6 fúrófej

• 6 bit

• 1 fogantyú bitekhez

• Tartalék akkumulátor

• Li-Ion akkumlátor 
14,4 V / 1300 mAh

• Üresjárati fordulatszám: 
0-400 / 0-1500 min-1

• Max. Átmérő 10 mm

• Gyors fúrótokmány

• LED fény kapcsoló

• 3 fokozatú LED akku töltés 
vezérlés jelző

• USB port power bank 
funkcióhoz

• Súly: 1,3 kg

• 3,6 V Li-lon 
akkumulátor

• Fordulatszám: 
280/perc

• Forgás kapcsoló

• LED lámpa

• LED jelzőfény, az 
töltöttség jelzésére

• Töltési idő: 1-1,5 h
• Micro USB csatlakozó 

a töltésre

• Súly: 0,16 kg

Akkumulátoros 
csavarozó

FDS 10155-A

Akkus fúrógép
FDV 10252-A/53-A

Fúró-csavarozó
FDV 10351-A

• 3,6 V / 1 300 mAh Li-
Ion akkumulátor

• Fordulatszám: 
180 ford/perc

• Nyomaték: max. 4 Nm

• 6 nyomaték szint

• Forgó fogantyú – 
2 helyzet

• Forgásirány-kapcsoló

• LED lámpa

• LED-es töltöttség jelző

• Töltési idő: 3–5 óra

• Súly: 0,49 kg

• 3,6 V / 1 300 mAh Li-
Ion akkumulátor

• Fordulatszám: 
180 ford/perc

• Nyomaték: 
max. 3,5 Nm

• 6 bites fej, 
forgókarokra rögzítve

• Forgó fogantyú – 
2 helyzet

• Forgásirány-kapcsoló

• LED lámpa

• Töltési idő: 3–5 óra

• LED-es töltöttség jelző

• Súly: 0,49 kg

Akkumulátoros 
csavarozó

FDS 10101-A

Akkumulátoros 
csavarozó

FDS 10102-A
Akkumulátoros 

csavarozó
FDS 10103-A

ÚJ

ÚJ     

Power bank

További 5 
akkumulátoros 

készülék kapható 
a FAST POWER 20 V 
szériában, 4-7. Oldal

Beépített 
LED fény

A Fieldmann 
vezeték nélküli 
sorozat egyes 

termékei LED-es 
lámpákkal lettek 

felszerelve a 
kényelmesebb 
munkavégzés 
érdekében.

SZERSZÁMOK

1 hónap 6 hónap

Kapacitás

Egyéb akkumulátorok

Kézi szerszámokKézi szerszámok

AKKUMULÁTOROS

impact
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• Teljesítmény: 500W

• Feszültség: 230V/50Hz

• Üresjárati fordulatszám: 0 - 3000 rpm

• Gyors befogó tokmány

• Változtatható fordulatszám

• Gyors befogó fúrótokmány: 13 mm

• Ergonomikus oldalfogantyú

• Teljesítmény: 1050W

• Fordulatszám: 0 – 850 rpm

• Ütési energia: 0 – 5200 bpm / 2,8 J

• Max. fúróátmérő: betonban: 26 mm, 
fémben: 13 mm, fában: 42 mm

• Üresjárati fordulatszám: 0 – 850/min

• 3 fúrószár és 2 db vésőszár
• SDS-PLUS rendszer

• Műanyag koffer

• Feszültség: 230V/50Hz

• Teljesítmény: 710 W

• Fordulatszám: 0-3000 rpm

• Kulcsos tokmány max. 13 mm

• Fúró és ütvefúró funkció

• Fordulatszám szabályzó

• Oldalsó fogyantyú

• Zajszint: 100 dB(A)

• Teljesítmény: 1500W

• Fordulatszám: 0 – 1050 rpm

• Ütési energia: 0 – 4250 bpm / 5,5 J

• Max. fúróátmérő: betonban: 32 mm, 
fémben: 13 mm, fában: 42 mm

• Üresjárati fordulatszám: 0 – 850/min

• 3 fúrószár és 2 db vésőszár
• SDS-PLUS rendszer

• Súly: 4,9 kg

• Műanyag koffer

• Feszültség: 230V/50Hz

• Teljesítmény: 750 W

• Kulcs nélküli fém tokmány max. 13 mm 

• Fordulatszám:0-3000 rpm

• Ergonomikus kialakítású fogantyú

• Cooper villanymotor

• Műanyag tartódoboz

• Feszültség: 230 V / 50 Hz

• Teljesítmény: 1300 W

• SDS-Max
• 0 – 3600 ütés 15 J

• 1 egypontos véső 18 x 320 mm
• 1 egypontos véső 18 x 320 mm
• Műanyag tok

Elektromos ütvefúró
FDV 200501-E

Elektromos fúrókalapács
FDV 211050-E

Elektromos ütvefúró
FDV 200711-E

Elektromos fúrókalapács
FDV 201502-E

Elektromos ütvefúró
FDV 200751-E

Vésőkalapács 
FDBK 201301-E

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

Lézer jelzőfény
A lézer jelzőfény 
segítséget nyújt 
a tájoláshoz, és 

még akkor is helyt 
áll, ha nagyobb 

mennyiségű 
fűrészpor fedi 

a fűrész vonalát.

Hosszú 
élettartam

Kivési a 
falat, leveri a 
csempéket... 
A FIELDMANN 

vésőkalapácsok 
tartós kivitelűek.

Biztonság
Számunkra 

nagyon fontos 
a biztonságos 

használat. Ezért 
a szerszámjainkat 
számos biztonsági 

funkcióval 
láttuk el.

Adapterek
Válassza ki a 
megfelelőt. 

Számos 
készülékünk 
különböző 

adaptereket 
tartalmaz.

Elektromos szerszámok Elektromos szerszámok 

A FIELDMANN az elektromos szerszámokat széles választékban kí-
nálja vásárlói számára, szinte minden javítási, szerelési feladathoz 
- a fúróktól, ütvefúróktól a fűrészekig, a gyaluig, a multifunkciós 
szerszámokig és a csiszológépekig.

A FIELDMANN elektromos kéziszerszámokat azoknak tervezték, 
akik megbízható, mégis megfizethető készüléket keresnek, és szük-
ségük van a ház vagy annak környékén történő munkavégzéshez. 
A készülékek egyesítik a fejlett műszaki megoldásokat és a kiemel-
kedő felhasználói kényelmet. A réz tekercselt motorok hosszabb 
élettartamot biztosítanak szerszámoknak. Az eszközök egyszerű 
szállítását és tárolását praktikus dobozok könnyítik meg.

Napjainkban az otthon vagy a műhelyben történő 
munkavégzéshez nem biztos, hogy elegendő egyszerűen 
kézzel meghúzni a csavarokat. Időnként szükség van 
a gépek mechanikus erejére, ahol biztosítva van, a 
megfelelő hozzáférési lehetőség az elektromos áramhoz. 
A barkácsolás rajongói hagyományosan elektromos 
kéziszerszámot választanak a nagyobb teljesítmény, 
alacsony fogyasztás és korlátlan kitartás miatt.

Kézi szerszámokKézi szerszámok

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

Vízmérték

Fém tokmány

Légkalapács

ELEKTROMOS
SZERSZÁMOK

Légkalapács

SDS
PLUS

SDS
MAX
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• Feszültség: 230 V / 50 Hz

• Teljesítmény: 900 W

• Üresjárati fordulatszám: 
11 000 rpm

• Állítható oldal fogantyú – 
3 pozíció

• Tárcsa átmérő: 125 mm
• Copper motor

Csomag tartalma:
• sarokcsiszoló, oldalsó fogantyú

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 220 W

• Üresjárati fordulatszám: 
7000 – 12000 rpm

• Állítható fordulatszám 
szabályozás

• 3 különböző fejjel
122 mm

150 × 150 × 100 mm

184 × 92 mm

• Teljesítmény: 750 W

• Feszültség: 230V / 50Hz

• Üresjárati fordulatszám: 
4.500 rpm

• Tárcsa átmérő: 140 mm
• Oldalsó fogantyú 

és csavarkulcs

• Teljesítmény: 150 W

• Feszültség: 230V/50Hz

• Üresjárati fordulatszám: 
11.000 rpm

• Csiszolási felület: 
187 x 90 mm

• Zajszint: 87,0 dB (A)

• Színes / átlátszó 
7 és 11 mm átmérővel 

FDTP 2020-E (7 mm) 
esetén: 
• FDTP 9020 átlátszó 

ragasztórúd 

• FDTP 9021 színes 
ragasztórúd

FDTP 2010-E (11 mm) 
esetén: 
• FDTP 9100 átlátszó 

ragasztórúd 

• FDTP 9101 színes 
ragasztórúd

• Teljesítmény: 300 W

• Feszültség: 230V/50Hz

• Üresjárati fordulatszám: 
15000 – 22000 rpm

• Fordulatszám 
szabályozás

Szett tartalma:
• 11 db-os tartozékok, 

pengék, fűrész lapok, 
csiszoló lapok

• Feszültség: 220V/50Hz 

• Teljesítmény: 170 W

• Fordulatszám: 
10000 – 35000/min

• Befogó méretek: 
0.8 – 3.2mm

• 210 db tartozékszett

• Feszültség: 230 V / 50 Hz

• Teljesítmény: 1 400 W

• Üresjárati fordulatszám: 
4 000 – 8 600 rpm

• Állítható oldal fogantyú – 3 
pozíció

• Tárcsa átmérő: 150 mm
• Copper motor

Csomag tartalma:
• sarokcsiszoló, oldalsó fogantyú

• Feszültség: 220V/50Hz

• Teljesítmény: 430 W

• Fordulatszám: 
5000 – 13000/min

• Tárcsa átmérő: 125mm

• Teljesítmény: 1300W

• Feszültség: 230V/50Hz

• Üresjárati fordulatszám: 
4500 rpm

• Tárcsaméret: 185 mm
• Beépített lézeres vágásjelző

• Szett tartalma: 90° vágási 
oldalvezető, 1 db vágótárcsa

• Alumínium vágótalp

• Teljesítmény 1200W

• Feszültség 230 V / 50 Hz

• Üresjárati fordulatszám: 
4.000 – 12.000 rpm

• 3 fokozatban állítható oldalsó 
fogantyú

• Vágótárcsa átmérője: 
115/125 mm

Csomag tartalma:
• oldalsó fogantyú / 1x tisztító 

tárcsa / Műanyag koffer

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 130 W

• Üresjárati fordulatszám: 
13 000 rpm

• Csiszolási felület: 140 x 
140 x 80 mm

• Zajszint: 87,4 dB (A)

• Feszültség 230 V / 50 Hz

• Teljesítmény 1300 W

• Üresjárati fordulatszám: 
4700 ford / perc

• Ergonomikus oldalfogantyú

• Tárcsa átmérő: 185 mm
• Réz tekercselésű motor

• Teljesítmény 2 200 W

• Feszültség 230 V / 50 Hz

• Üresjárati fordulatszám: 
6000 rpm

• Oldalsó fogantyú

• Vágótárcsa átmérője: 230 mm
• Műanyag koffer

• Teljesítmény: 900 W

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Csiszolási sebesség: 
200 – 380 m / perc

• Csiszolási felület: 
76 x 533 mm

• Feszültség: 230 V / 50 Hz

• Teljesítmény: 800 W

• Maximális vágási mélység: 
80 – 100 mm

• Üresjárati fordulatszám: 
2800 rpm

• Ergonomikus fogantyú

• AC lézer és LED fény

Csomag tartalma:
• Téglalap alakú távolságtartó, 

Vágó, 2 fűrészlap, aktatáska

Elektromos 
sarokcsiszoló
FDB 200901-E

Rezgőcsiszoló
FDB 200221-E

Elektromos körfűrész
FDK 200802- E

Rezgőcsiszoló
FDB 2004-E

Ragasztórudak
20 db

Elektromos 
multifunkciós gép

FDB 200301-E
Magasfordulatú 

Microgép 
tartozékkal

FDMB 200171-E

Elektromos 
sarokcsiszoló
FDB 201401-E

Excenter csiszoló
FDEB 200431-E

Körfűrész
FDK 201302- E

Elektromos 
sarokcsiszoló
FDB 201201-E

Rezgőcsiszoló
FDB 200131-E

Elektromos körfűrész
FDK 201301- E

Elektromos 
sarokcsiszoló
FDB 202201-E

Szalagcsiszoló
FDBP 200901-E

Dekopírfűrész 
FDP 200805-E

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 170 W

• Üresjárati fordulatszám: 
10 000 – 35 000 rpm

• Fúrótokmány mérete: 
1.6 - 3.2 mm

• 440 db tartozék

Magasfordulatú 
Microgép 

tartozékkal
FDMB 200172-E

ÚJÚJ

Elektromos szerszámok Elektromos szerszámok 

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 
20 W/100 W

• Olvadási képesség: 
3-6 /9-16 g 

• Melegítési idő: 3-5 min

• Ragasztórúd átmérője: 
kompatibilis a max. 
7/ 11 mm átmérőjű 
ragasztórudakkal

Ragasztópisztoly
FDTP 2020/2100-E

ÚJ DIZÁJN

Kézi szerszámokKézi szerszámok

40 db 
kiegészítő 

FDB 9002



68 69Minden, amire csak a házban és a ház körül szükség lehet www.fieldmann.hu

• Teljesítmény: 2000 W

• Feszültség: 230V/50Hz

• 2 fokozatú hőmérséklet 
állíthatóság 
I: 50 - 450 0C 
II: 60 - 600 0C

• 2 fokozatú légkeverés állítás 
I. 250 l/min 
II. 500 l/min

• 5 adapter

• Műanyag koffer

• Teljesítmény: 800 W

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Üresjárati fordulatszám: 
17 000 rpm

• Forgácsmélység: 0-2 mm

• Horonymélység: 0-6 mm

• Gyaluszélesség: 82 mm

• Védőosztály: II

• Alumínium alap

• Ergonómikus fogantyú

• Tömeg: 2,8 kg

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 250W S2 30 min

• Üresjárati fordulatszám: 
2960/min

• Tárcsa méret: 

• Száraz csiszolás: 
150 x 20 x 12,7 mm

• Nedves csiszolás: 
200 x 40 x 20 mm

• Zajszint: 83 dB(A)

• Feszültség: 230 V AC/50 Hz

• Valódi kimeneti áram: 
20 – 140 A

• Elektróda átmérője: 
1,6 – 3,2 mm

• Bemeneti áram: 28 A

• Maximális bemeneti 
teljesítmény: 6,1 KVA

• Terhelés nélküli feszültség VRD: 
25-50

• IP21 védelmi osztály

• Hatékonyság: ≥ 80%

• Szigetelési osztály: F

• Hegesztőpajzs mellékelve

• Feszültség: 230 V AC/50 Hz

• Valódi kimeneti áram: 
20 – 160 A

• Elektróda átmérője: 
1,6 – 4,0 mm

• Bemeneti áram: 33 A

• Maximális bemeneti 
teljesítmény: 7,2 KVA

• Terhelés nélküli feszültség VRD: 
25-50

• IP21 védelmi osztály

• Hatékonyság: ≥ 80%

• Szigetelési osztály: F

• Hegesztőpajzs mellékelve

Elektromos hőlégfúvó
FDHP 202001-E

Festékszóró pisztoly
FDSP 200651-E

Elektromos gyalu
FDH 200801-E

Elektromos kettős 
köszörű FDSB 200251-E

Hegesztő
FDIS 20140-E

Hegesztő
FDIS 20160-E

• Hálózati feszültség: 
AC 230 V/50 Hz

• Teljesítmény 710 W

• Üresjárati fordulatszám: 
0 – 2800 rpm

• Vágási mélység, fa 115 mm

• Vágási mélység, vas 5 mm

• Vágási mélység, fémcső 60 mm

• Gyors tokmány

• Ergonomikus és puha 
markolat

ÚJ ÚJ ÚJ

• Feszültség: 230V, 50Hz

• Teljesítmény: 650 W

• Porlasztási teljesítmény: 105 W

• Festéktartály térfogata: 800 ml

• Rugalmas tömlő hossza: 1,3m

Kézi szerszámok

KÉZI SZERSZÁMOK
AUTÓFELSZERELÉS

GARÁZS KIEGÉSZÍTŐK

Elektromos szerszámok 

Orrfűrész
FDPO 200711-E

ÚJ

Elektromos keverőgép
FDRM 200851-E

Elektromos keverőgép
FDRM 201601-E

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 1600 W

• Üresjárati fordulatszám: 0–660 
II: 0–900 rpm

• Összekötő menet: M14

• Keverőfej méret: 140 x 590 mm

• Zajszint: 92 dB(A)

• Súly 3,4 kg

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 850 W

• Üresjárati fordulatszám: 
0–850rpm

• Összekötő menet: M14

• Keverőfej méret: 120 x 600 mm

• Zajszint: 88 dB(A)

PRAKTIKUS 
TARTÓVAL

Kézi szerszámok

Lehetőség további 
FDRM keverőfej 

vásárlásához 901601

Száraz nedves 
csiszolás
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CR-V

32
db

CR-V

54 
db

CR-V

53 
db

• Szerszámkészlet 85 db-os
• 1- kombinációs fogó: 7”
• 1- hosszú orr fogó: 6”
• 1- Vízszivattyú-fogó: 10”
• 2-csavarhúzó: (-) (+) 6x100
• 1-vezetőfogantyú -
• 8-nyitott villáskulcs: 6x7,8x9, 10x11, 12x13, 

14x17, 18x19, 20x22, 24X27 mm
• 18 mm-es kés, 3 pengével
• 1-mérőszalag 5MX16FT
• 16-1 / 2”-es dr. Foglalat: 10,11,12,13,14,15,16,17

,18,19,21,22,24,27,30,32 mm
• 2- Flipper racsnis fogantyú: 1/4” dr. & 1/2” dr.
• 2-1 / 2” Dr. Tartóoszlop: 5” és 10”
• 1-3 utas adapter: 1/2” (M) x3 / 8” (F)
• 2 - Univerzális csukló: 1/4” Dr. És 1/2” Dr.
• 2-1 / 2”-es dr. Gyújtógyertya-aljzat: 16 és 21 mm
• 12-1 / 4” dr.Socket: 

4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
• 1-csatoló
• 6-1 / 4”-es Dr.Deep foglalat 8,9,10,11,12,13 mm
• 1- 1/4” Dr.Extention bar: 3”
• 1-1 / 4” Dr.Sliding bar
• 1-kalapács 300 g -
• 20 bites x 25 mm. W / tartó

• Dugókulcs készlet  32 db-os
• 19 – ½” Dr. Socket: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,1

7,18,19,20,21,22,24,27,30,32
• 2x – ½” Dr. Spark Plug Socket: 16, 18mm,
• 2x – ½” Hosszabító szár: 5”&10”
• 1x – ½” Univerzális csuklós adapter,
• 1x – ½” Racsnis behajtó
• 6x – ½” Dr. Socket (PT12): 10,12,14,15,17,19,
• 1x – Koffer

• 1x Kombinált fogó 6”
• 2X Csavarhúzó (-)6x 100(+)2X 100mm
• 1x Vezetőkar fogantyú
• 1x Kés
• 1x Mérőszalag: 3 m
• 9x1/4” Dugókulcsfej: 5,6,7,8,9,10.11,12,13 mm
• 1x racsnis fogó: 1/4” Dr
• 24x Bit x 25mm
• 1x 6 Állítható csavarkulcs
• 8x Imbuszkulcs: 1.5-6 mm
• 4x Csavarhúzó Bit: PH 00,0 SL2.0,2.4
• 1x 200 g gépész kalapács
• 1x Fázisceruza
• 1x Kalapács adapter
• 1x mágneses tároló doboz
• 80x kötőelem

• Szerszámkészlet 53 db-os
• 6 “-es kombinált fogó
• Fogó 6 “ hosszú szorítóval
• 8x 3/8 hüvelyes fej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
• 1x 3/8 “csörgő
• 1x6 “-es állítható kulcs
• 8 x imbuszkulcs 1,5 - 6 mm
• 2 csavarhúzó PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
• 1 fogantyú bittel
• 20 bit 25 mm
• 1 kalapács 200 g
• 6. szint “
• 3 m-es mérőszalag
• Kés

Dugókulcs készlet
FDG 5000-32R

Szerszám készlet
FDG 5013-138R

Szerszám készlet
FDG 5008-53R/FDG 5010-53R

Szerszám készlet
FDG 5012-108R

CR-V

65 
db

Kézi szerszámkészletek Kézi szerszámkészletek Kézi szerszámok

Bitek széles 
választéka

A szettjeink 
az összes 

rendelkezésre álló 
és általánosan 
használt bitet 
tartalmazzák.

Kiváló 
minőségű 

acél
Szerszámainkhoz 

nagy 
szilárdságú CR-V 

szerszámacélt 
használunk.

Sokoldalú 
felhasználás
A szerszámok 

használhatók a 
műhelyekben 

és otthonokban 
egyaránt.

Minden háztartásnak szüksége van alapvető szerszámokra, 
hogy bizonyos feladatokkal meg tudjon birkózni. Ez egy 
műhely számára pedig nélkülözhetetlen.

Akár DIY rajongó, akár csak egyszerűen egy kéziszerszámot szeretne 
vásárolni az alkalmi javításokhoz, a FIELDMANN kiváló minőségű, 
funkcionális termékeket kínál akár műhelyek számára is. A FIELDMANN 
eszközök egyesítik a megbízhatóságot, a biztonságot és a könnyű 
használatot. Kiváló kifinomult ergonómiai formájuknak köszönhetően 
maximális kényelmet biztosítsanak munka közben.

• Szerszámkészlet 65 db-os
• 12-1 / 4 “Dr.Socket: 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,

12,13, mm
• 11-3 / 8 “-es Dr.Sockets: 

10,11,12,13,14,15,17,19, 21,22,24 mm
• 2-univerzális csukló: 1/4 “és 3/8” dr. -
• 2-3 / 8 “-es DR.Spark dugóaljzat: 16 mm 

és 21 mm
• 2-3 / 8 “Dr.Extension Bar: 3” és 6 “-
• 1-1 / 4 “Dr.Extension Bar: 3”
• 2- Flipper racsnis fogantyú: 1/4 “Dr. & 3/8” dr.
• 1-csatoló
• 2-csavarhúzó (-) (+) 6x100 mm
• 20 bites x25 mmL: (+) 0-1-2-3, (-) 2-3-4-5-6-7. 

(*) 0-1-2-3, (H) 2-3-4-5-6-7 (S) 0-1-2-3, (T) 10-
15-20-25-30-40 .

• 1- hosszú orrfogó: 6 “
• 1-vízszivattyú-fogó: 10 “
• 1- átlós fogó: 6 “

• 1x Kombinált fogó 6”
• 3x Csavarhúzó (-) 6X 100mm (+) 5x 75mm
• 1x Vezetőkar fogantyú
• 1x Mérőszalag: 3 m
• 1x 8” Állítható csavarkulcs
• 8x Imbuszkulcs: 1.5-6 mm
• 1x 6” Level
• 2 x Csavarhúzó bit
• 1 x Vízszivattyú fogó 10″
• 1x Mágneses bittartó
• 4x Kombinált fogó: 8, 10, 12, 13mm
• 1x Kézifűrész
• 1x Diagonal fogó 6”
• 1x 200 g gépész kalapács
• 4x Fűrészlapok
• 2x Reszelő
• 32x Bit x 25 mm

• 54 db-os szerszám szett
• 14-3 / 8 “Dr.Sockets: 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19, 22,24 mm
• 1-3 / 8 “-es dr. Racsnis fogantyú 

gyorskioldással
• 2-csavarhúzó (-) (+) 6x100 mm
• 22 bites / tartó
• 1- csípőfogó: 6 “
• 1-vízszivattyú-fogó: 10 “
• 1- átlós fogó: 6 “
• 9- imbusz kulcs: 1,5-10mm / tartó
• 1-1 / 4 “dr.T Fogantyú
• 1-3 / 8 “Dr.Universal Joint
• 1-1 / 4 “Dr.Coupler

Szerszám készlet  
FDG 5003-65R

Szerszám készlet
FDG 5014-66R

Szerszám készlet
FDG 5002-54R

CR-V

66 
db

CR-V

138 
db

CR-V

108 
db

• 14x 1/4“-es Dr.Socket: 4,4,5,5,5,5,6,6,6,5,7,8,9, 
10,11,12,13,14 mm

• 14x 3/8 “Dr.Sockets: 6.7.8.9.101.12,13,14,15,16, 
17,18,19 mm

• 1x adapter: 1/4 “Dr. x 3/8” Dr.
• 2x 3/8 hüvelykes gyújtógyertya-aljzat: 16 mm 

és 21 mm
• 1x 1/4 “Dr. Hosszabbító rudat 3”
• 1x racsnis fogantyú: 3/8 “Dr.
• 1x csatlakozó
• 2x csavarhúzó 6x 100 mm
• 40x bit x 25 mm: PH0-1-2-3, T10-15-20-25, 

SL3-4-5-6, PZ0-1-2-3, H2.5-3-4-5
• 1x hosszú orrú fogó 6“
• 10x vízszivattyú-fogó
• 6x nyitott végű csavarkulcs: 6,8,10,12,13,17 mm

Szerszám készlet  
FDG 5005-85R

ÚJ 

Kézi szerszámok

• Dugókulcs és bitkészlet 108 db-os
• 18x - ¼” Dr. Bit foglalatok: SL 4,5,5,6,5 PH 1,2 

PZ 1,2 HEX 3,4,5,6, T8,10,15,20,25,27,30
• 13x - ¼” Dr. foglalat: 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14 mm
• 8x - ¼” Dr. Deep Socket: 

6,7,8,9,10,11,12,13mm,
• 5x - ¼” Dr. Torx: E4, E5, E6, E7, E8
• 2x - ¼” Hosszabító szár: 2” és 3”,
• 1x - ¼” Univerzális csuklós adapter,
• 1x - ¼” csúszó T-rudat
• 1x - ¼” Spinner fogantyú,
• 1x - ¼” racsnis fogantyú
• 17x - ½” Dr. foglalat: 10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm
• 5x - ½” Dr. Deep Socket: 14,15,17,19,22 mm
• 8x - ½” Dr. Torx foglalat: E10, E11, E12, E14, 

E16, E18, E20, E24
• 2x - ½” hosszabbító sáv: 5” és 10”,
• 1x - ½” univerzális csukló,
• 1x - ½” racsnis fogantyú
• 2x - ½” Dr. gyújtógyertya-aljzat: 16, 18mm,
• 3x - Hex kulcs-kulcs: 1,5,2,2,2 mm
• 1x - bites adapter,
• 17x - Bitek: SL8,10,12 T40,45,50,55,60 PH3,4 

PZ3,4 HEX7,8,10,12,14
• 1x – tok

Dugókulcs készlet
FDG 5001-108R

KÉZI
SZERSZÁMKÉSZLETEK

CR-V

108 
db

CR-V

85 
db
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CR-V

35 
db

CR-V

60 
db

CR-V

39 
db

CR-V

51 
db

• Szerszámkészlet 85 db-os

• 1 db 8 “állítható csavarkulcs

• 1 db leképezett VÁGÓ

• 1 db 6 “átlós fogók

• 1 db 6 “kombinált fogó

• 1 db 3 m-es mérőszalag

• 9 db imbuszkulcs: 1,5-10 mm

• 9 db 1/4 “csatlakozó: 5-13 MM

• 1 db 1/4 “dinamométerkulcsot

• 1 db 340 G lécezés HAMMER

• 1 db bit-tartó

• 1 db 9 “VÍZSZINTEZŐ

• 32 db-os 1 bitszett

• 1 db mágneses tartó

• Szerszámkészlet 39 db-os

• Kombinált fogó

• 12 db bit 25 mm

• 8 db négyzet alakú kulcs 1,5 - 6 mm-es

• 2 db csavarhúzó PH2 x 100mm, 
SL6 x 100 mm

• 1db bit kezelni

• 1db racsnis 3/8 “

• 9 db 3/8 “foglalat: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 19

• 1 db kalapács 200 g

• 1 db hosszabbító 3/8 “x 3”

• 1 db 3/8 “Univerzális kulcs

• 2 db 3/8 “gyújtógyertya kulcs 16, 21 mm

• Kombinált fogó

• 12 db, 25 mm-es bitek

• 8 db-os hexa kulcs 1,5 - 6 mm

• 2 db csavarhúzó PH2 x 100mm, SL6 x 100 mm

• 1 db bit fogantyú

• 1db racsnis 3/8 “

• 9 db 3/8 hüvelyes aljzatok: 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19

• 1db kalapács 200g

• 1db hosszabbító 3/8 “x 3”

• 1db 3/8 “univerzális csukló

• 2db 3/8 “gyújtógyertya 16, 21 mm

Szerszám készlet 
FDG 5006-60R

Szerszám készlet 
FDG 5007-39R

Szerszám készlet 
FDG 5015-51R

Szerszám készlet 
FDG 6001-47R

• 32 darab 25mm bit

• 4 darab 50mm bit: SL5,SL6,PH1,PH2

• 10 darab 1/4” fej: 4-12 mm

• 4 darab 3/8” fej:: 13,14,15,17mm

• Racsnikulcs

• 200 mm állítható csavarkukcs

• Racsnis csavarhúzó foggantyú 

• 60 mm mágneses bővítő

• 70 mm bővítő szár

• 1/4” “L” Adapter

Bitkészlet
FDS 1015-56R

• Kombinált fogó 150mm

• A vezető fogantyúja

•  Kés

• Mérőszalag 3m

• 20x-es bitek x 25 mm-es tartóval

• 9x Hex Keys: 1. 6-10 mm

• Ollók

• Mágneses bittartó

Szerszám készlet 
FDG 5011-35R

CR-V

33 
db

22 
db

65 
db

CR-V

CR-VCR-V

41 
db

CR-VCR-V

79 
db

CR-V

47 
db

61 
db

CR-V

56 
db

4 mm bid:
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

6 mm bid:
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

¼” fejek:
M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 
1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 
7/16

• 6 mm-es racsnis szár

• 4 mm-es bittartó szár

4 mm bid:
SL 1.0, 1.5, 2.0
PH 1.0, 1.5, 2.5
T2, T5
TX T2, T5
Y 0.8
U 2.6

6 mm bid:
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

Bitkészlet
FDG 5004-79R

Bitkészlet
FDS 1005-65R

Bitkészlet
FDS 1011-22R

Csavarhúzó készlet
FDS 1014-61R

Szerszám bitkészlet
FDS 1009-41R

Bitkészlet
FDS 1004-33R

Bid csavarhúzók és szettek Kézi szerszámkészletek 

6 mm bid:
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

4 mm bid:
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

¼” fejek:
M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,9.0,10.0, 
11.0, 12.0, 13.0

4 mm bid:
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" fejek:
M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 
11.0, 12.0, 13.0

6 mm bid:
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

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

H 3, 4, 5, 6

• Csavarhúzó fogantyúval
• 50 mm-es hosszabbító 

rögzítés

4 mm bid:
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

• Csavarhúzó hosszabbítóval
• Rugalmas rögzítés
• Nagyító

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

H 2, 3, 4, 5, 6
¼" fejek:

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

¼” fejek:
M 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0

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

H 3, 4, 5, 6
28 mm bid:

T 5, 6, 7
SL 2, 2.5, 3
PH 000, 00, 0

H 1.3, 1.5, 2
¼“ adapter:
M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

CR-V

40 
db

CR-V

37 
db

6 mm bid:
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

Bitkészlet
FDS 1017-37R

Bitkészlet
FDS 1016-40R

• 20x bit

• 1x mágneses bittartó

• 1x aljzattartó

• 2x CRV mini csavarhúzó

• 1x CRV csavarhúzó: 5X100 mm (-, +)

• 1x 1/4 “X3” kiterjesztés

• 7x CRV : 1,5-6 mm

• 12x1 / 4 “”-es aljzatok: 
4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm

• 1x tartó adapter 1/4 “bit

• 1x 1/4 “racsnis fogantyú

• 1x6 “hosszú orrfogó

• 1x6 “fogó 1x kés

Kézi szerszámokKézi szerszámok
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16 
db

206 
db

Festő szerszámok, szerszámtárolók Speciális szerszámok 

CR-V

14 
db

CR-V

23 
db

• Szike/pengeszett
• 13 db kés
• 2 befogószár
• Mágnescsík
• Fogantyú

• Csavar kiszedő 
• Méret: 5, 6, 8, 10 mm

Mini Toolset
FDS 9008-10R

Screw Remover
FDV 8101

Csavarhúzó készlet
FDS 1018-23R

Multifunkciós kés
FDM 5025

Szerszám szikekészlet
FDN 1002-16R

Kézi Tűzőgép 
FDN 3001

Lemezvágó olló
FDNP 3301

Festő szett
FDMV 1401

Szerszám box 16,5”
FDN 4116

Szerszám fogókészlet
FDN 1020

Festőhenger
FDMV 1501

Szerszám box 18.5’’
FDN 4118

Szike készlet
FDN 1003-14R

LÁDÁK
SZERSZÁMOS

• 15 db: 25 bitfej H3, H4, H5, H6, 
SL3, SL4, SL5, SL6, PZ1, PZ1, PZ2, 
PH2, PH3, T10, T15

• 6 db: 1/4 fej 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
• 6 db: ¼-es dugókulcs 5, 6, 7, 

8, 9, 10
• 1 db: Bitfej tartó szár
• 1 db: Racsnis behajtó

• Multifunkciós kéziszerszám
• Fogó
• Kis lapos csavarhúzó
• Philips csavarhúzó
• Fogazott penge
• Széles késpenge
• Konzervnyitó
• Sörnyitó
• Közepes lapos csavarhúzó 
• Kis késpenge
• Széles lapos csavarhúzó
• Övre csatlakoztatható tok

• Ergonomikus fogantyú
• Megfelel a TÜV / GS 

szabványoknak
• a tűzőgép fémszerkezetű
• 500 darab téglalap alakú 

kapocs
• 500 db “U” tűzőkapocs
• 500 db “T” kapocs
• Praktikus műanyag tok

• Gipszkarton behajtó bitfej szett
• 10 Részes PH2*25 mm bitfej

• Anyag: kiváló minőségű 
műanyag

• Méret: 415 × 210 × 190 mm
• Rekesz bitekhez, tiplikhez és 

csavarokhoz
• Megerősített fogantyú

• 3 darab lemezvágó olló
• Olló hossza: 250 mm
• 3 típusú lemez olló (jobb, bal 

és egyenes vágás)
• Vágási lehetőség: bal, jobb és 

egyenes
• Ergonomikusan kialakított 

fogantyúk

• 2x 230 mm-es poliészter 
görgők 

• 2x poliészter görgők 2x75 mm 
• 1 x 230 mm-es festéktartály 
• 1x keret 230 mm
• 1x75 mm-es keret
• 1x kefe 50 mm
• 1 festékkanna-nyitó
• 1x festékkeverő
• 1x100 mm-es görgős keret 
• 1x poliészter hengerek 100 mm
• 1x sarokkefe
• 1x maszkolószalag 

36 mm x 50 m
• 1x fedőlap

• Festéktartály kapacitása: 0, 54 l
• Festőhenger szárába tölthető 

a vízbázisú festék
• 3/8” polyester henger
• 1x Fröccsenésgátló
• 1x Festék töltőcső
• 1x Tartóállvány
• 1x Zsírozótubus

• Anyag: kiváló minőségű 
műanyag

• Méret: 480 × 250 × 230 mm
• Rekesz bitekhez, tiplikhez és 

csavarokhoz
• Megerősített fogantyú

Forgácslap csavarkészlet
FDS 9102-500R

• 5*60mm – 15 db • 5*80mm – 10 db
• 5*50mm – 20 db • 5*40mm – 22 db
• 3.5*25mm – 60 db • 3.5*30 – 45 db
• 4*30mm – 40 db • 4*40mm – 28 db
•  3*20mm – 100 db • 3*16mm – 130 db
• 4*35mm – 30 db

ÚJ

Csavarkészlet
FDS 9101-206R

• 3.5×25 – 40 db • 4×35 – 25 db
• 4.5×40 – 20 db • 5×40 – 15 db
• 5×50 – 15 db • 4×35 – 25 db
• 4.5×40 – 20 db • 5×40 – 15 db
• 5×50 – 15 db • 6×60 – 8 db
• Dűbel: 5 – 30 db, 6 – 20 db, 7 – 15 db, 

8 – 10 db, 10 – 8 db

ÚJ

ÚJ

Fém szerszámbőrönd
FDN 4150

• Háromrészes szerszámos 
doboz 

• Beépített kerekekkel 
• Teleszkópos fogantyúval
• Méretek: 520 × 320 × 721 mm
• Súly: 15 kg

ÚJ

ÚJ ÚJ

500 
db

15 
db

• Hobbi kés 14 db
• 2x késfogantyú
• Tökvágók

• Fogószett

• 1 db kombinátfogó

• 1 db csípőfogó

• 1 db kúposfogó

Kézi szerszámok Kézi szerszámok

function12
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CR-V

18 
db

CR-V

18 
db

CR-V

37 
db

CR-V

6 
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• Csavarhúzó készlet 18 db-os

• Csavarhúzók 8 db – Philips, 
hasított

• Csavarhúzók 10 darabos 
forgó fogantyúval

• Fali tartó

• CR-V minőség

• Csavarhúzó készlet 37 db-os

• Négy Phillips csavarhúzó

• Négy lapos csavarhúzó

• Nyolc kis csavarhúzó

• Bitfej tartó

• Bitek: SL 4,5,6; PH 1,2,3; PZ 
0,1,2,3; T 20,25,30,40; H 4,5,7

• 7 db-os racsnis villáskulcs 
készlet

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

• Műanyag tok

• Méréstartomány: 0,2 - 30 m
• Mérési pontosság: +/- 0.2mm
• Lézer osztály: 2 / 630 – 670nm; 

1mW
• Mértékegység: m/ft
• Elem típusa: 2x AAA
• Egy mérési funkció
• Folyamatos mérési funkció
• Sípolás a mérés befejeztével
• Háttérvilágítás

• Méréstartomány: 0,2 40 m
• Mérési pontosság: +/0,2 mm
• Lézer osztály: 2 / 630 – 670 nm; 

1 mW
• Mértékegység: m/ft
• Elem típusa: Li-Ion
• Több méréi funkció
• Jelzőhang és háttérvilágítási 

funkció
• Ívelt területmérési lehetőség

• Csavarhúzó készlet 18 db-os

• 8db – Philips, hasított

• 10 db forgó fogantyúval

• Állvány (falra vagy asztalra is 
tehető)

• CR-V minőség

• Csavarhúzó készlet

• Csavarhúzó 6 db – Philips, 
hasított

• CR-V minőség

• Fali tartó

• 7 db-os racsnis villáskulcs 
készlet

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

• Műanyag tok

• 13 részes DSD PLUS 
fúrószár szett

• Méretek: 6x160 mm, 
8x160 mm, 10x160 mm, 
8x210 mm 10x210 mm, 
12x210 mm, 10x260 mm, 
12x260 mm, 14x260 mm

• 1db hegyesvéső 
14x250 mm

• 1db lapos véső 
14x250 mm

• 1db lapát véső 
14x250 mm

• 1db horony véső 
14x250 mm

• 12 részes DSD PLUS 
fúrószár szett

• Méretek: 5x110 mm, 
6x110 mm, 6x160 mm, 
8x160 mm, 10x160 mm, 
10x210 mm, 12x210 mm, 
10x450 mm, 12x450 mm, 
18x450 mm, 20x450 mm, 
24x450 mm

• 2x T 118 A – Fa 2 
– 15 mm PVC; Tiszta 
vágás

• 2x T 101 AO – Fa 5 
– 50 mm; Gyors vágás

• 2x T 144 D – Fa 3 
– 30 mm; Tiszta vágás

• 2x T 101 B – Fa 3 – 30 mm 
• 2x T 101 BR - Fém 1 

– 3 mm

• 2x T 119 BO – Fa 2 
– 15 mm PVC; tiszta vágás

• 2x T 101 B – Fa 3 
– 30 mm, tiszta vágás

• 2x T 111C – Fa 4 
– 50 mm – PVC

• 2x T 127 D – Fém 3–15 
mm – ALU 30 mm-ig Epox 
30 mm-ig; Gyors vágás

• 2x T 118 A – Fém 1 – 3 mm

• 9 darab fűrészlapot 
tartalmaz

• Univerzális tartó (1/2 “) 
• Minőségi anyagokból 

készült
• 2 db univerzális fűrészlap 

fához / fémhez
• 3 db fához 
• 4 db fémhez 

Csavarhúzó készlet
FDS 5007-18R

Csavarhúzó készlet
FDS 5006-37R

Racsnis villáskulcs 
készlet FDN 1050

Lézeres távolságmérő
FDLM 1030

Lézeres távolságmérő
FDLM 1040

Csavarhúzó készlet
FDS 5008-18R

Csavarhúzó készlet
FDS 1102-6R

Racsnis villáskulcs 
készlet FDN 1051

Fúrókészletek és speciális kiegészítők Csavarhúzók, lézeres multiméterek 

CR-V

12 
db

CR-V

7  
db

CR-V

7  
db

Kézi szerszámok

• Fúrószár és bitkészlet

• Prémium minőség

• Fém 6x (2, 3, 4, 5, 6, 8)

• Bit 6x

• Fúrószár és bitkészlet

• Prémium minőség

• Fém 6x (2, 3, 4, 5, 6, 8)

• Bit 6x

• 18 részes SDS PLUS 
fúrószár készlet

• Prémium minőség

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

• 39 részes SDS PLUS 
fúrószár készlet

• Prémium minőség

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

• 27 részes SDS PLUS 
fúrószár készlet

• Prémium minőség

• Méret: 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 
7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 
12 mm

Fúrószár szett
FDV 9004

Fúrószár szett
FDV 9006

SDS PLUS Fúrószár 
szett FDV 9152

SDS PLUS Fúrószár 
szett FDV 9151

Fúrószár Készlet 
SDS PLUS FDV 9101

Dekopírfűrész lap 
szett FDP 9001

Fúrószár Készlet 
SDS PLUS FDV 9201

Dekopírfűrész lap 
szett FDP 9002

Fúrószár Készlet 
SDS PLUS FDV 9202

• 12 db-os villáskulcs szett

• Méretek: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

• Erős tartózsákban

Villáskulcs készlet
FDN 1010

FÚRÓSZÁRAK

SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

• 53 darab 75mm Power 
bit: PH0, PH0, PH1, PH1, 
PH2, PH2, PH3, PH3 SL3, 
SL3, SL4, SL4, SL5, SL5, SL6, 
SL6, SL7, H4, H4, H5, H5, 
H6, H6 T10, T10, T15, T15, 
T20, T20, T25, T25, T30, T30, 
T40, T40 Csavarkulcs: 4, 
4, 6, 6, 8, 8, 10, 10 Torque 
set 6, 6, 8, 8, 10, 10

• 1 darab 60 mm 
mágneses tároló doboz

• 1 darab Coupler

CR-V

55 
db

Bitkészlet
FDS 9005-55R

ÚJ DIZÁJN

CR-V

27 
db

verzió:  
FDS 9007-27R

Bitkészlet
FDS 9006-27R

25 mm bid:
SL 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0

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

50 mm bid:
SL 3.0, 4.0, 5.0

PH 10, 15, 20, 30

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

Bitkészlet
FDS 9003-56R

Bitkészlet
FDS 9002-67R

CR-V

67 
db

CR-V

56 
db

CR-V

33 
db

6 mm bid:
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
SQ 0, 1, 2, 3

25 mm bid:
PH 0, 1, 2 –4×, 3 – 2× 

PZ 0, 1, 2 – 3×, 3

50 mm bid:
SL 3.0, 4.0, 5.0,  T 10, 15, 25, 30

75 mm bid:
H 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0

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

25 mm bid:
PH 1, 2, 3 – 3×  PZ 1, 2, 3 – 3×

SL 4.0, 5.0, 6.0 

T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 – 2×

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

H 3.0, 4.0, 5.0 

75 mm bid:
PH 2, 3  PZ 1, 2  SL 6.0 mm 

T 20, 25

Bitkészlet
FDS 9004-33R

Kézi szerszámok

13 
db

10 
db

10 
db

9  
db

12 
db

Orrfűrészlap
FDPO 9001

ÚJ
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Gyűjtőtartály
A nagy 

kapacitású tartály 
mindent, ami 

a tömlőn keresztül 
érkezik, azt 
közvetlenül 

a tartályba gyűjti 
össze. Nincs 

szükség porzsák 
használatára 

és ez óriási 
előnye, különösen 

a nedves 
tisztítás esetén.

Tömlő
A felhasználáskor 

értékelni fogja 
a 2,5 m hosszú 

tömlőt, különösen 
a lépcsők, az 

udvarrészek vagy 
a pókhálók a 
mennyezetről 

történő 
tisztításakor. 

Foglalat
A beépített 

elektromos aljzat 
megkönnyíti egy 
másik elektromos 

készülék 
csatlakoztatását. 

A porszívó 
csatlakoztatása 

után 
automatikusan 
használhatóvá 

válik.

Mozgást 
segítő kerekek

A kerekes talp 
megkönnyíti 
a porszívó 

mozgatását 
a padló mentén. 

A kerekek 
eltávolíthatók 

a porszívóról, ha 
nincs rá szüksége 

pl. lépcsők 
tisztításakor.

Száraz-nedves porszívók Száraz-nedves porszívók 

A FIELDMANN multifunkciós porszívók fémtartállyal vannak felszerelve, 
így a megszilárdult szennyeződésekhez és akár 30 liter vízhez ideális 
választás. A szilárd szálakból készült pamutszűrő még a legfinomabb 
porszemet is képes felfogni. A szűrőt egyszerűen rázza ki, öblítse el 
és máris újra tudja használni. További előny, hogy egy elektromos 
csatlakozó került beépítésre, így más készülékeket közvetlenül lehet 
csatlakoztatni a porszívóhoz. Ez különösen akkor értékelhető, ha másik 
készüléket is szeretnénk használni.

A multifunkciós porszívókat nehéz szennyeződések 
tisztítására, például garázsba, műhelybe, autóba vagy 

akár a kertbe terveztek. Szinte mindennemű részecskével 
meg tudnak birkózni a nedves iszaptól, a folyadékon át 

egészen a meleg, 40 °C-os hamuig.

PorszívókPorszívók

• Elektromos száraz-nedves porszívó

• Teljesítmény: 1400 W (230-240V, 50/60Hz)

• Erős pamutszűrő

• Porgyűjtő 30 l

• Műanyag gégecső hossza 1,5 m

• Padlókefe, rés fej, forgókefe

Ajánlott gyári kiegészítő:

• FDU 9004 FIELDMANN pamutszűrő

• Elektromos száraz-nedves porszívó
• Teljesítmény: 1400W (230-240V, 50/60Hz)
• Erős pamutszűrő
• Porgyűjtő 30 l
• Műanyag gégecső hossza 2,5 m
• Padlókefe, rés fej, forgókefe

Ajánlott gyári kiegészítő:

• FDU 9004 FIELDMANN pamutszűrő

Elektromos száraz-nedves 
Porszívó

FDU 2003-E

Elektromos száraz-nedves 
Porszívó

FDU 2004-E

• Feszültség: 230V / 50Hz

• Névleges teljesítmény: 1400W

• Szívó teljesítmény: 2000W
• Erős pamut szűrő

• Fém gyűjtőtartály: 30L

• Switchable Blowing Function

• Por lerázó funkció
• Tömlő csatlakozás zárolása / feloldása
• Csúsztatható nyél

• Gégecső: 2.5m

• Alumínium hosszabító cső: 0.77m

• Padló tisztító fej (sima és durva tisztításhoz)

• Padló kefe (kefe + törlő)

• Kárpit tisztító fej

• Rés szívó fej

• Körkefe

Ajánlott gyári kiegészítő: 

• FDU 901432 FIELDMANN pamutszűrő

• FDU 911432 FIELDMANN HEPA szűrő

Elektromos száraz-nedves 
Porszívó

FDU 201432-E

SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK



akkumulátor 
és töltő 
mélkül
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A hamuporszívó tartálya fémből készült, amely 40 ° C –s hamu 
tárolásáig kiválóan alkalmas. A biztonságos használat érdekében 
a szívócső és fém borítást kapott. A hatékony HEPA szűrőnek 
köszönhetően még a legkisebb hamu is a készülékben marad. A 
hamu porszívó kategória új terméke az idei évben az FDU 201002-
E porszívó, mely egy beépített öntisztító funkciónak köszönhetően 
biztosítja a szűrő öntisztító folyamatát.

• Hamuporszívó és porszívó

• Teljesítmény: 1000 W 
(230 V, 50/60Hz)

• Hamu eltávolítás: max. 40°C 
hőmérsékletig

• Pamutszűrő

• 20 l gyűjtőtartály

• 1 m fém gégecső

• 0,15 m alumínium szívócső

• 3 m tápkábel

• Zajszint: 80 dB

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDU 9003 FIELDMANN HEPA 

szűrő

• FDU 201001 FIELDMANN 
pamutszűrő

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 1000 W

• Hamu hőfok: max. 40°C

• HEPA filter

• Öntisztító szűrő funkció

• 20 literes tartály

• 1 m hosszúságú fém tömlő

• 0,23 m alumíniumból készült 
fúvóka

• 3 m hosszúságú kábel

• Zajszint: 80 dB

• Hamuporszívó és porszívó

• Teljesítmény: 600 W 
(230 V/50 Hz)

• Hamu eltávolítás: max. 40°C 
hőmérsékletig

• HEPA szűrő

• 11 l gyűjtőtartály

• 1 m fém gégecső

• 0,15 m alumínium szívócső

• 3 m tápkábel

• Zajszint: 80 dB

Ajánlott gyári kiegészítő: 
• FDU 900601 FIELDMANN HEPA 

szűrő

Vezeték nélküli 
hamuporszívó
FDU 58120-0

Elektromos 
hamuporszívó 
FDU 201001-E

Elektromos 
hamuporszívó
FDU 201002-E

Elektromos 
hamuporszívó
FDU 200601-E

• Hamuporszívó és porszívó

• Teljesítmény: 1200W (230-240V,50/60Hz)

• Hamu hőmérséklete max. 40°C

• HEPA szűrő

• Hamu és porgyűjtő 20 l

• Fém cső hossza 1 m

• Műanyag cső hossza 1,5 m

• Padlókefe, rés fej, forgókefe

• Tápkábel hossza: 4,3 m

Ajánlott gyári kiegészítő: 
• FDU 9003 FIELDMANN HEPA szűrő

Elektromos 
hamuporszívó

FDU 2002-E

Fém 
gyűjtőtartály
A fémből készült 
tartály optimális 

kapacitással 
rendelkezik 

akár a hamu 
porszívózásához 

vagy egy 
autó, garázs 

tisztításához, és 
kompakt mérete 

miatt nem 
igényel túl sok 
tárolóhelyet.

HEPA szűrő
A HEPA 

szűrőben 
használt 

anyagoknak 
köszönhetően 

még a 
legfinomabb 

részecskék, mint 
például a hamu 

vagy a finom 
por felfogására 

tervezték.

Kiegészítők
A kiegészítők 

széles 
választéka 
biztosítja 

a nehezen 
hozzáférhető 

területek 
maximális 
minőségű 
tisztítását.

Kerekek
A kerekek 

biztosítják a 
könnyebb mozgást 

a takarítás 
során, amely 

különösen egy 
garázs tisztításakor 

tud rendkívül 
hasznos lenni. 
Ennek ellenére 
a felhasználók 

értékelhetik 
a kerekek könnyű 
eltávolításának 
lehetőségét is, 

ami egyenetlen 
felületen történő 
használat során 
lehet kedvező, 
például lépcső.

Hamuporszívók Hamuporszívók 

Bárki, aki nyáron szeret sütögetni a kertben, vagy télen 
kandallóval, kályhával melegíteni otthonát, értékelni fogja 
a hamuporszívót. Szinte pillanatok alatt gondoskodik 
a kandalló, a tűzhely vagy a grillsütő tisztaságáról. 
Használatával egyszerűen tudja eltávolítani a hamut meg 
a nehezen elérhető helyekről is.

PorszívókPorszívók

• eszültség: max. 18–20 V

• Teljesítmény: 120 W

• Hamu hőfok: max. 40 °C

• Pamutszűrő

• 20 literes fémtartály

• 1 m hosszúságú fém tömlő

• 0,15 m alumíniumból készült 
fúvóka

• Zajszint: 75 dB (A)

• Akkumulátor nélkül

• Súly: 3,5 kg

A csomag tartalma:

• Műanyag tömlő 1,5 m

• Műanyag cső 2 db

• Hosszú fúvóka

• Kerek kefe

• Padló fúvóka

Ajánlott gyári kiegészítő:
• FDU 9003 FIELDMANN HEPA 

szűrő

• FDU 901001 FIELDMANN 
pamutszűrő

HAMUPORSZÍVÓK



Mivel létráink alapanyagai elég 
vastagok, így nagyon szilárdak 
és ezért nem hajlanak meg, 
még akkor sem, ha a maximális 
hosszúságon használják. 
Súlyukat tekintve könnyűek, ami 
megkönnyíti a kezelhetőséget.

Az egyedülálló teleszkópos 
rendszernek köszönhetően a létrát 
az egyes sínek mozgatásával 
lehet meghosszabbítani. A 
létra mindkét oldalán található 
reteszelő hivatott biztosítani 
a véletlen összecsukódás 

lehetőségét. A reteszelők 
megnyomásával a teleszkópos 
rudak biztonságosan 
összetolhatók.

A FIELDMANN olyan multifunkciós 
létrát kínál a vásárlóinak, ahol 
a létrák közös mechanizmussal 
rendelkeznek és így a létra 
egyes fokai közötti magasság 
különbségek, állíthatók. 
A kényelmesebb munkavégzés 
érdekében a multifunkciós létra 
állvánnyá alakítható az acél 
taposólemezeknek köszönhetően.

A modern létrák vitathatatlan előnye, hogy a hosszúságot 
az Ön igényeinek megfelelően állíthatja be. A hosszúság 
mellett fontos szempont a létrák zárt méretei. Létráink 
összecsukva kis méretűek és a tárolásuk nem igényel 
nagy területet.
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• Teleszkópos alumínium létra

• Könnyen hordozható és 
tárolható

• Méretek kihúzott állapotban: 
320 x 47 x 9 cm

• Méretek összecsukott 
állapotban: 79 x 47 x 8 cm, 

• Max. hosszúság: 3,2 m

• Lépcsőfokok száma: 11

• Lépcsőfokok közötti távolság: 
29 cm

• Terhelhetőség: max. 150 kg

• Súly: 9,2 kg

• Teleszkópos alumínium létra

• Könnyen hordozható és 
tárolható

• Méretek kihúzott állapotban: 
260 x 47 x 9 cm

• Méretek összecsukott 
állapotban: 87 x 48 x 9 cm, 

• Max. hosszúság: 2,6 m

• Lépcsőfokok száma: 11

• Lépcsőfokok közötti távolság: 
29 cm

• Terhelhetőség: max. 150 kg

• Súly: 5,0 kg

• Teleszkópos alumínium létra

• Könnyen hordozható és 
tárolható

• Méretek kihúzott állapotban: 
380 x 48 x 9 cm

• Méretek összecsukott 
állapotban: 87 x 48 x 9 cm

• Max. hosszúság: 3,8 m

• Lépcsőfokok száma: 13

• Lépcsőfokok közötti távolság: 
29 cm

• Terhelhetőség: max. 150 kg

• Súly: 11,0 kg

• Teleszkópos alumínium létra, 
“A” létra

• Könnyen hordozható és 
tárolható

• “A” létra méretei összecsukott 
állapotban: 87 x 67 x 15 cm

• Max. hosszúság: 3,2 m, “A” 
alakban: 1,58 m

• Lépcsőfokok száma: 10

• Lépcsőfokok közötti távolság: 
29 cm

• Terhelhetőség: max. 150 kg

• Súly: 11,5 kg

• Alumínium munkaállvány

• Állvány felület mérete: 
76 x30 cm

• Állvány zárt mérete: 
103 x 41 x 49 cm

• Munkamagasság: 50 cm

• Maximális terhelhetőség: 
150 kg

• Súly: 4,0 kg

• 4 ágú összecsukható 
alumínium létra

• Összecsukható alumínium 
létra

• Támasztólétra magasság: 
360 cm

• Állólétra magasság: 174 cm 

• Állvány magasság: 98 cm

• Méret összecsukva: 
27,5 x 37 x 98 cm

• Lépcsőfokok közötti távolság: 
28 cm 

• Merevítőrúd hossza: 61,5 cm 

• Terhelhetőség: max. 150 kg

• Súly: 11,0 kg

• Kompatibilis az FZZ 4107 
modellel

• A csomag 2 db lemezt 
tartalmaz

• Az első lemez méretei: 
85,5 x 32 cm

• A második lemez méretei: 
57,5 x 32 cm

• Maximális terhelés 150 kg

• Súly 3 kg

• Teleszkópos alumínium létra, 
“A” létra

• Könnyen hordozható és 
tárolható

• Létra méretei összecsukott 
állapotban: 90 x 49 x 18 cm

• Max. hosszúság: 4,4 m, “A” 
alakban: 2,2 m

• Lépcsőfokok száma: 14

• Lépcsőfokok közötti távolság: 
29 cm

• Terhelhetőség: max. 150 kg

• Súly: 15,0 kg

Alumínium létra
FZZ 4002

Alumínium létra
FZZ 4004

Alumínium létra
FZZ 4005

Alumínium létra
FZZ 4003

Alumínium fellépő 
létra

FZZ 2001

Acél taposólemezek
FZZ 9107

Alumínium létra
FZZ 4107

Alumínium létra  
FZZ 4006

Egyedi 
rendszer
Az egyedi 

teleszkópos 
rendszer biztosítja 

a teleszkópos 
létrák és lépcsők 

könnyebb 
tárolását, vagy 

esetleges 
szállítását.

Kifinomult 
csuklós 

kapcsolat
A kifinomult 

csukló lehetővé 
teszi a létra 

hosszabítását 
vagy rögzítését 

különböző 
helyzetekben.

Multi-funkciós 
létrák 

A többfunkciós 
létráink 

állványként is 
használhatók, 

ennek 
köszönhetően 
akár kb. 3 m 

magasságban 
is dolgozhat, és 
nem csak belső 

terekbe.

Kiegészítő 
elemek

A tömör, fém 
létra kiegészítő 

elemek kielégítő 
kényelmet és 
biztonságot 

nyújtanak, ha 
a többfunkciós 
létrából állított 

állványon 
dolgoznak.

• 2 ágú teleszkópos alumínium 
létra

• Toldható kialakítás
• Maximális hosszúság kinyitva 

6,7 m
• Összehajtott méret: 

284 x 46 x 16 cm
• Támasztólétra magasság: 

676 cm
• 10 fokos létra
• Foktávolság: 28 cm
• Anyagvastagság: 1,2 mm
• Teherbírás: 150 kg
• Súly: 13 kg

Alumínium létra
FZZ 4008

Létrák és fellépők Létrák és fellépők LétrákLétrák

LÉTRÁK
TELESZKÓPOS

ÉS FELLÉPŐK



84 85Minden, amire csak a házban és a ház körül szükség lehet www.fieldmann.hu

Levegős kompresszor
FDAK 201524-E

Levegős kompresszor
FDAK 201550-E

Levegős kompresszor
FDAK 201101-E

Levegős kompresszor
FDAK 12011

Kompresszor-
tartozékkészlet
FDAK 901501-E

Autós akkumulátor 
töltő

FDAS 12002

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 1500 W

• Fordulatszám: 2850 ford./perc

• Tartálytérfogat: 24 L

• Nyomás: max. 8 bar

• Tájékoztató jellegű 
szívóteljesítmény: 198L/perc

• Súly: 25 kg

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Teljesítmény: 1500 W

• Fordulatszám: 2850 ford./perc

• Tartálytérfogat: 50 L

• Nyomás: max. 8 bar

• Tájékoztató jellegű 
szívóteljesítmény: 198L/perc

• Súly: 32 kg

• Feszültség: 230V/ 50Hz

• Teljesítmény: 1100W

• Üresjárati fordulatszám: 3550 
ford./min.

• Nyomás: max. 8 Bar

• Szívó erő: 180L/min.

• 3M PVC cső

• 8 darabos tartozék

• Csatlakozó 12 V 
szivargyújtóhoz

• Nyomásmérő barban 0,1 
pontossággal

• Henger átmérő: 30 mm

• Tápkábel: 3,0 m

• 1 m cső csavarmenetes 
csatlakozóval

• Megszakítás nélküli működés 
egyszerre max. 15 perc

• Egy átlagos gumiabroncs 
felfújásának ideje 2,4 barra: 
3 perc

• 6 darabos készlet

• Nyomásmérős kerékpumpáló 
pisztoly 

• Fúvatópisztoly

• Adapter és tűk játékszerek 
felfújásához

• PU spiráltömlő

• Autós intelligens akkumulátor 
töltő

• Feszültség: 230 V/50 Hz

• Kimeneti áram: 6 V/12 V, 
2 A/4 A (DC)

• Töltés- merítés

• Túltöltés, polaritás felcserélése, 
túláram, túlmelegedés elleni 
védelem

A rendszeres karbantartás 
elengedhetetlen minden 
autó esetén. Akár nem is 
kell várakoznia egy szerviz 
időpontra, például autó kerekek 
cseréje esetén. A FIELDMANN 
szerszámok segítségével 
könnyedén és gyorsan 
meglazíthatja és meghúzhatja 
a kerekeket. A gumiabroncsok 
nyomását a kompresszoraink 
segítségével tudja kezelni.

A digitális gumiabroncs nyomásmérő 
készülékünkkel mindig ellenőrizni 
tudja a kerekben lévő nyomást, ezzel 
kényelmesebbé, biztonságosabbá 
és környezetbarátabbá teszi az 
utazását. Ellenőrizheti a gumiabroncs 
mintázatának megfelelő mélységet a 
FIELDMANN mélységmérővel, amelyet 
akár otthon is használhat a különböző 
furatok mélységének mérésére.

Az autós kiegészítők évek óta 
a FIELDMANN termékcsalád 
hagyományos és szerves része. 
A FIELDMANN volt az első, aki tartós 
jégkaparókat, autó tisztítókeféket 
és összecsukható hólapátokat kínált. 
Ma már széles autótartozék kínálattal 
rendelkezünk. Idén például bővítettük 
az autó belső és külső ápolási 
szettekkel. Ezek a készleteket tovább 
bővíthetők, például szösztelenítő 
kefékkel, amelyek eltávolítják 
a háziállatok szőrszálait az autóülésről. 
Az ápolókészletek egyes termékei 
kiválóan alkalmasak háztartási 
tisztításra.

AUTÓ-, GARÁZS
FELSZERELÉS

Maximális 
hely 

kihasználás
Segítünk 

maximalizálni 
a tér 

kihasználását. 
Már új sarokpolc 

is elérhető.

Ellenőrizze 
saját maga
A különböző 

mérőeszközeink 
nélkülözhetetlen 

segítséget 
nyújtanak 

a gumiabroncsok 
minta-, a 

menetmélység 
mérésére, vagy 

akár a különböző 
furatok méreteinek 

megismerésére.

Adapterek
Az univerzális 
kiegészítők 

segítségével 
különféle 

játékokat, egyéb 
eszközöket tud 

felfújni.

Rendszerezés
A tartós és 
mosható 

anyagokból 
készült modern 
rendszerezők 

kellemesebbé 
teszik az utasok 

számára a hosszú 
utakat.

Kompresszorok, töltők Kompresszorok, töltők AutófelszerelésAutófelszerelés
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Fém álló polc
FDR 1800

Külső szélvédő 
hővédő fólia

FDAZ 6002

Fém sarok polc
FDR 1840R

Autós hókefe, 
jégkaparó FZO 5012

Fém álló polc
FDR 1820

Autós jégkaparó
FZO 5011

Belső szélvédő 
hővédő fólia

FDAZ 6001

Autós hókefe, 
jégkaparó FZO 5013

• Méret: 90 x 40 x 180 cm

• Váz: 0,7 mm vastag 
horganyzott acélból készült, 
cinkbevonat a rozsda 
megelőzése érdekében

• MDF tábla: 5 mm

• Polcok: 5 polcszint

• Terhelés: max.  175 kg / 
egyenletesen elosztott polc

• Állítható polc magasság

• Csavarmentes és könnyen 
összeszerelhető vázszerkezet

• Kiváló megoldás raktárak, 
garázsok, raktárhelyiségek és 
irodák számára

• Súly: 16 kg

• Méret: 1300 x 600 mm

• Elsősorban téli használatra

• Blokkolja a káros UV sugarakat

• Csökkenti az üveg jégét

• Sarokpolc állvány 5 polccal

• Segít maximalizálni a tér 
kihasználását

• MDF tábla: 5 mm

• Keret vastagsága: 0,7 mm

• Terhelhetőség: max. 175 kg / 
egyenletesen elosztott polc

• Váz: 0,7 mm vastag 
horganyzott acélból készült

• Csavarmentes és könnyen 
összeszerelhető vázszerkezet

• Láb- és sarokvédővel van 
ellátva, a padló és a fal 
védelme érdekében

• Kiváló megoldás raktárak, 
garázsok, raktárhelyiségek és 
irodák számára

• Hókefe és jégkaparó

• Alumínium nyéllel

• Sörte anyag: PVC

• Méret: 60 x 5 cm

• Méret: 120 x 40 x 180 cm

• Váz: 0,7 mm vastag 
horganyzott acélból készült, 
cinkbevonat a rozsda 
megelőzése érdekében

• MDF tábla: 5 mm

• Polcok: 5 polcszint

• Terhelés: max.  175 kg / 
egyenletesen elosztott polc

• Állítható polc magasság

• Műanyag sarokvédők

• Csavarmentes és könnyen 
összeszerelhető vázszerkezet

• Kiváló megoldás raktárak, 
garázsok, raktárhelyiségek és 
irodák számára

• Súly: 17 kg

• Jégkaparó

• Fagyálló, erős ABS 
műanyagból készült

• Puha nyél

• Méret: 31,5 x 11,5 cm

• Méret: 1300 x 600 mm

• Elsősorban nyári használatra

• Blokkolja a káros UV sugarakat

• Csökkenti a beltéri 
hőmérsékletet

• Hókefe, vízlehúzó és 
jégkaparó

• Alumínium nyéllel

• ABS kaparó

• PVC sörte

• Teleszkópos szár: 81 - 120 cm

Polcok, mérőeszközök, rendszerezők Polcok, mérőeszközök, rendszerezők AutófelszerelésAutófelszerelés

• Autóápoló szett

• Ablaktörlő 1 db

• Ventilátortisztító

• Szivacs

• Mikroszálas 
szivacskendő

• Csomagrögzítő 
gumipántok

• Csomag tartalma: 8 db
• Hossz: 20 – 120 cm
• Vastagsága: 8 mm

• A legtöbb autóüléssel 
kompatibilis

• Egyszerűen felszerelhető

• Egyszerűen rendezhető

• Stílusos kialakítású

• Beépített kis asztal

• Forgó fej 1x
• Összecsukható 

fogantyú 1x
• Spray palack 1x
• Mikroszálas szivacs 1x
• Törlőruha 2x
• Portörlő 1x

• Csomagrögíztő racsni 
FDAG 1101

• Csomagrögzítő 
• Racsnis gyors rögzítő
• Hossz: 2,5 X 200 cm
• Akasztó kampós

• Védelem fizikai 
hatásokkal szemben

• Vízlepergető

• Szilárd anyag

• Egyszerűen 
használható

• Állítható hevederek a fejtámlákhoz

• Tépőzáras rögzítés

• Szinte minden autóhoz használható

• Védje autójának hátsó ülését a kutya szőrtöl, 
lábnyomoktól, víztől, karcolásoktól

• Hálós ablakkal felszerelt

• Tároló zsebekkel 

• Védje autójának hátsó ülését a kutya szőrtöl, 
lábnyomoktól, víztől, karcolásoktól

• Elektromos polírozógép
• Teljesítmény: 1200 W
• Feszültség: 230V/50Hz
• Változtatható 

fordulatszám: 5000-
13000 rpm

• Tárcsaméret: 125 mm

• Kívül - belül kialakított 
tárolók 

• Számos praktikus 
kialakítású zseb 

• Helytakarékos

• Javítja a jármű belső 
környezetét

• A tárolt dolgok, 
a kialakításnak 
köszönhetően védve 
vannak

Autóápoló szett
FDAC 1001

• Keréknyomás mérő

• Automata kalibrálás

• Méréstartomány: 0,05 
-12 bar-ig

• LCD kijelző

• Mérési egyszégek: bar, 
kpa, psi, kg/cm2

• Lithium akkumlátor, 
cserélhető

Keréknyomás mérő
FDLM 0101

Csomagrögíztő 
szett FDAG 1001

Autóbiztonsági 
asszisztens szett 

FDAM 0251

Ülésre szerelhető 
kelléktartó
FDAP 60401

Autóápoló szett
FDAC 1003

Csomagrögíztő 
racsni FDAG 1101

Ülésvédő 
babaülés alá 
FDAP 60201

Kutyatakaró csomagtartóba
FDAP 60501

Kutyatakaró hátsó ülésre
FDAP 60551

Polírozó gép
FDAL 201202-E

Autós csomagtartó 
rendszerező
FDAP 60301

• Gumiprofil mélység 
mérő

• Menetmélység, furat 
mélység mérés

• Méréstartomány: 
25 mm-ig

• LCD háttér világítású 
kijelző

• Mérési egységek: bar, 
kpa, psi, kg/cm2

• Lithium akkumulátor, 
cserélhető

Gumiprofil mélység 
mérő 

FDAM 0201

ÚJ

• Autóbiztonsági 
asszisztens szett 
5 az 1-ben

• Digitális keréknyomás 
mérő, tartomány: 
max. 12 bar

• Mértékegységek: bar, 
kpa, psi, kg/cm2

• Biztonsági övvágó
• Biztonsági kalapács
• LED zseblámpa
• Piros LED figyelmeztető 

lámpa
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üzletek e-boltok

FAST Hungary Kft. 
H-2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.

A katalógusban megjelenő termékek előzetes 
figyelmeztetés nélkül módosulhatnak a műszaki 
fejlesztések, a színspecifikáció változásai és a 
raktárkészlet elérhetősége függvényében az egyes 
országokban. A gyártó nem vállal felelősséget 
semmilyen, a kiadványokban található hibáért.

WWW.FIELDMANN.HU/ELADOK

KapcsolatKiegészítők Opcionálisan vásárolható kiegészítők

LÁNCFŰRÉSZ FIELDMANN LÁNC KÓD FIELDMANN 
VEZETŐLEMEZ KÓD OREGON LÁNC KÓD OREGON 

VEZETŐLEMEZ KÓD

FZP 2000-E elektromos láncfűrész FZP 9016 50001704 FZP 9014 50001702

FZP 2005-E elektromos láncfűrész FZP 9016 50001704 FZP 9014 50001702

FZP 2020-E elektromos láncfűrész FZP 9023 50002931 FZP 9002 50000307

FZP 3714-B benzines láncfűrész FZP 9001 50000306 FZP 9002 50000307 FZP 9003 50000862 FZP 9022-B 50002682

FZP 4216-B benzines láncfűrész FZP 9001 50000306 FZP 9005-B 50000307 FZP 9003 50000862 FZP 9022-B 50002682

FZP 4516-B benzines láncfűrész FZP 9001 50000306 FZP 9005-B 50001272 FZP 9003 50000862 FZP 9022-B 50002682

FZP 5016-B benzines láncfűrész FZP 9008-B 50001275 FZP 9020-B 50002591 FZP 9010-B 50001277

FZP 5216-B benzines láncfűrész FZP 9008-B 50001275 FZP 9020-B 50002591 FZP 9010-B 50001277

SZEGÉLYNYÍRÓ DAMIL 60 m KÓD ORSÓ KÓD ORSÓ FEDÉL 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

18 V ONE 
BATTERY 
SZÉRIA

2 AH AKKUMULÁTOR KÓD 4 AH AKKUMULÁTOR KÓD GYORS TÖLTŐ KÓD

FDUZ 50020 50002986 FDUZ 50040 50002987 FDUZ 51000 50003960

FDUZ 50003 50003293 FDUZ 50000 50002121

FDUZ 50004 50003996

20 V FAST 
POWER 
SZÉRIA

2 AH AKKUMULÁTOR KÓD 4 AH AKKUMULÁTOR KÓD GYORS TÖLTŐ KÓD

FDUZ 79020 50004543 FDUZ 79040 50004544 FDUZ 79100 50004602

FDUZ 79110 50004603

VEZETÉK NÉLKÜLI 
FŰKASZA TEKERCS KÓD

FZS 70105-0 20V FZS 9105 50004707
VEZETÉK NÉLKÜLI SZEGÉLYNYÍRÓ FZS 1025-A

AKKUMULÁTOR FZO 9006 50004821

DAMIL 60 m FZS 9019 50001705

ORSÓ FZS 9025 50003392

ORSÓ FEDÉL FZS 9026 50003393

VEZETÉK NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ PÓT KÉS KÓD AKKUMULÁTOR KÓD

FZR 2110 Li FZR 9031-Li 50004053 FZR 9110 50004381

FZR 70375-0 2×20V FZR 9034-A 50004705 tab 20V

FZR 70335-A 2×20V FZR 9035-A 50004706 tab 20V

VEZETÉK NÉLKÜLI OLLÓ AKKUMULÁTOR KÓD

FZN 4101-2 A/AT FZO 9003 50001967

FZN 5101-A FZO 9005 50003792

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ PÓT KÉS 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

FZR 2035-E FZR 9024-E 50003263

FZR 2046-E FZR 9027-E 50003594

VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁM TÖLTŐ KÓD AKKUMULÁTOR KÓD

FDV 10252-A FDV 90252 50004687

FDV 10253-A FDV 90252 50004687  

FDV 10201-A FDV 90201RN 50003044 FDV 90201 50003043

FDV 10251-A FDV 90251RN 50003574 FDV 90251 50003573

FDV 10301-A FDV 90301N 50003655 FDV 90301 50003654

FDV 10351-A FDV 90351 50002153

FDV 10352-55AR FDV 90352RN 50003704 FDV 90352 50003702

FDV 10401-A FDV 90401 50004244

VEZETÉK NÉLKÜLI FŰRÉSZ OREGON VEZETŐLEMEZ 20 cm KÓD OREGON LÁNC KÓD

FZP 70505-0 20V FZS 9008 50004703 FZS 9019 50004704

BENZINES GYEPSZELLŐZTETŐ RUGÓS HENGER KÓD

FZV 6050-B FZV 9050-B 50004371

FŰKASZA DAMIL 60 m KÓD VÁGÓ FEJ KÓD TWIST&GO 
VÁGÓ FEJ KÓD PÓT KÉS KÓD VÁLLPÁNT 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

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

BENZINES FŰNYÍRÓ PÓT KÉS KÓD

FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B FZR 9023-B 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

FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV, 
FZR 4625BV FZR 9019-B 50002079

FZR 4615 LiBES FZR 9015-BES 50004422

FZR 5115-170B FZR 9020-B 50002080

FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV FZR 9029-B 50003596

FZR 5611-B FZR 9032-B 50004343






